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Capitolul 1 Noţiuni generale 

Etica  

Din punct de vedere etimologic, etica provine din cuvântul grecesc „ethos” (= obicei, datină). 

Etica reprezintă totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unei anumite clase sau societăţi. 

Regulile morale sunt diferite de la o cultură la alta, de la un grup social la altul.  

Totuşi, anumite principii morale sunt acceptate aproape universal (în privinţa crimei, sclaviei, torturii 

etc.).  

Valorile, principiile şi regulile morale descriu comportamente dezirabile pentru fiecare individ, sunt 

validate social într-o perioadă lungă de timp (tradiţia), sunt împărtăşite de o masă mare de oameni (chiar 

dacă comportamentul lor este aparent contrar) şi capătă adesea aspecte speciale în funcţie de contextul 

social, organizaţional sau profesional specific. 

Moralitatea  

Moralitatea reprezintă complexul de credinţe si atasamente cu privire la ceea ce este dezirabil si ce nu.  

Etica studiază fenomenul moralităţii din perspectiva mecanismelor interioare sau exterioare agentului 

moral, cât şi din perspectiva valorilor, principiilor şi normelor de comportament. 

Etica nu se ocupă de bine sau de rău, ci de ceea ce este corect sau incorect din punct de vedere moral. 

Etica vizează mecanismul acţiunii morale (caracterul descriptiv) sau normele de comportament 

(caracterul normativ).  

Etica discută despre pattern-uri de comportament (dezirabile = virtuţi, indezirabile = vicii), valori, principii 

şi reguli morale. 

Etica priveşte şi sancţiunile morale pentru comportamente indezirabile. Există sancţiuni exterioare şi 

interioare. 

Există o diferenţă între morala individuală (ceea ce cred şi ceea ce fac indivizii) şi morala colectivă (ceea 

ce crede şi acceptă comunitatea), chiar dacă indivizii se pun de acord la un moment dat asupra respectării 

anumitor precepte morale. 
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Etica priveşte comportamentul uman din perspectiva a ceea ce este dezirabil sau indezirabil la nivel social, 

ce este acceptabil la nivel social sau din perspectiva consecinţelor faptelor unui individ. Ea încearcă să 

răspundă la întrebarea: Ce este corect să facem? 

Faptele obiective, fără fiinţele umane, sunt neutre din punct de vedere moral.  

 

Moralitatea e „proiectată” de om în ele iar „proiectorul” se numeşte un „cadru de evaluare morală”.  

Nu există fapt moral independent de un cadru de evaluare morală.  

Cel mai vag şi incoerent cadru de evaluare e moralitatea comună („cei şapte ani de acasă”): moralitatea 

inculcată de familie, şcoală, Biserică etc.  

Dar există şi cadre de evaluare mai sofisticate, unele bazate pe teorii etice (etica virtuţii, utilitarismul, 

kantianismul), altele nebazate pe teorii (principiismul, cazuistica morală, narativismul, matricea etică 

etc.).  

În relaţia cu o instituţie publică, etica semnalează unui cetăţean că poate avea încredere în instituţie 

şi în reprezentanţii acesteia. Lipsa de etică ascunde reaua credinţă, incompetenţa, neprofesionalismul, 

incapacitatea de a oferi servicii de calitate.  

Instituţionalizarea eticii este un proces de abordare sistematică a integrităţii cu scopul prevenirii 

comportamentelor indezirabile, care presupune dezvoltarea unor mecanisme (politici, proceduri, sisteme 

informatice) şi instituţii (consilier etic, avertizor de integritate, audit de etică) organizaţionale. 

Încălcarea normelor în această sferă afectează mecanismele de funcţionare, relaţiile şi procedurile în 

interiorul instituţiei, relaţiile instituţiei cu mediul extern, calitatea serviciilor şi relaţia cu cetăţenii, 

imaginea şi prestigiul instituţional. 

Asumarea unui comportament proactiv în exercitarea acestor atribuţii oferă premise pentru consolidarea 

rolului şi contribuţiei Consiliului etic la respectarea cerinţelor de etică şi integritate în cadrul spitalului. 

Comportamentele imorale şi corupţia sunt cauzate de faptul că angajaţii cedează unor presiuni ilegitime 

din interior sau din exterior, încălcând obligaţiile lor profesionale. 

Instituţionalizarea  eticii  pune  accent  pe  caracterul  indivizilor  (vreau), comportamentul 
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indivizilor (sunt forţat) şi pe cultura organizaţională (pot). 

În relaţiile de muncă se utilizează termenul de deontologie, care reprezintă etica profesională. 

Dilema etică este acea stare conflictuală în care două sau mai multe valori sau obligaţii morale nu pot fi 

satisfăcute în acelaşi timp, când două sau mai multe reguli de comportament nu pot fi respectate în acelaşi 

timp.  

O dilemă etică este o problemă morală dificilă, care implică două sau mai multe variante de acţiune ce se 

exclud reciproc şi sunt egale moral. 

Dilemele etice creează dificultăţi în adoptarea deciziilor etice.  

De exemplu, un medic are datoria de a vindeca bolnavii săi. Dar un pacient îi cere să nu-i aplice un 

tratament (din motive religioase), ceea ce-i poate fi fatal. Dacă medicul îşi respectă datoria pentru care a 

jurat (să nu-i facă rău), el trebuie să-l oblige pe pacient să facă tratamentul, deci să încalce regula 

consimţământului informat conform căreia pacientul decide autonom, în ultimă instanţă, asupra propriului 

corp. Dacă respectă această regulă, îşi încalcă datoria de a face binele. Cum ar fi moral să procedeze el?  

În sinteză, o dilemă e situaţia în care angajatului i se cere printr-o obligaţie sau interdicţie să facă două 

(sau mai multe) acţiuni pe care le poate face, dar dacă face una încalcă o datorie morală şi invers, nici una 

dintre cerinţe nesurclasând-o pe cealaltă. 

Efectul dilemei etice e “eşecul moral”: orice face angajatul, face rău (sau nu face ceea ce trebuie, ceea 

ce e moral, să facă). 

Una dintre soluţiile propuse pentru desluşirea dilemelor etice este principiul dublului efect. El spune că e 

moral să faci o acţiune care are consecinţe previzibile bune, dar şi rele (deci producerea unui rău e 

justificată moral) dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiţii: 

1. acţiunea nu e rea în sine; 

2. consecinţa bună e intenţionată iar cea rea e neintenţionată, dar previzibilă; 

3. consecinţa rea nu e un mijloc în producerea consecinţei bune;  

4. există un temei serios pentru acceptarea consecinţei rele; 
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5. consecinţa bună prevăzută trebuie să fie egală sau mai mare decât consecinţa rea 

prevăzută. 

Principiul dublului efect ne spune că e întotdeauna imoral să faci un act rău pentru a produce consecinţe 

bune, dar e permis moral să faci un act bun ştiind că vor apărea colateral şi efecte rele. 

O altă soluţie propusă este principiul absolutismului gradat (Norman Geisler) care afirmă că legile morale 

pot fi ierarhizate, iar în caz de conflict inevitabil intre ele, trebuie respectată legea mai mare. Un exemplu 

clasic este acela în care femeia însărcinată este în pericol de moarte, iar singura soluţie de salvare este 

avortul. 

Alte moduri de soluţionare a dilemelor etice ar putea fi următoarele: 

Abordări: 

1. Abordarea legală = premisa că fiecare lege reprezintă judecăţile colective, morale făcute de 

membrii ei în legătură cu o anumită problemă. 

2. Abordarea etică = principiul utilitarist (acţiunea care aduce cel mai mult bine celui mai mare număr 

de persoane). 

3. Abordarea economică = maximizarea veniturilor şi minimizarea cheltuielilor. 
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Integritatea în sectorul public 

Din punct de vedere etimologic cuvântul integritate îşi are rădăcinile în latinescul „integratem " care 

înseamnă „ totalitate ” sau „ deplinătate ”. 

Integritatea este principiul de bază al conduitei profesionale, deoarece fără integritate nimeni nu se poate 

baza pe activitatea profesională din cadrul unei instituţii.  

Conduita integră este un factor de acţiune deosebit de important pentru încredere şi constituie componenta 

cheie a riscului de integritate, mai ales astăzi când există tentaţii tot mai mari de a sacrifica totul pentru 

câştiguri pe termen scurt. 

Integritatea se referă la o calitate a caracterului unei persoane, dar mesajul este întotdeauna acelaşi “a 

face ceea ce trebuie ”, mesaj pe care filozoful englez Francis Bacon l-a formulat astfel:  

„Nu ceea ce mâncăm ci ceea ce digerăm ne face puternici; nu ce câştigăm ci ceea ce economisim ne face 

bogaţi; nu ceea ce citim ci ceea ce ne aducem aminte ne face învăţaţi; nu ceea ce pretindem că suntem ci 

ceea ce lucrăm ne oferă integritate”.  

Astfel, conceptul de integritate presupune în relaţiile profesionale: să fii corect, să acţionezi cinstit şi 

conform realităţii, să nu utilizezi informaţii care conţin declaraţii false sau greşite şi sunt furnizate 

imprudent, să nu foloseşti într-o manieră imprudentă informaţiile obţinute.  

Integritatea reprezintă manifestarea etică a comportamentului: un comportament bazat pe bună-credinţă, 

respect, imparţialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de şanse şi nediscriminare, deschidere şi 

diligenţă faţă de cetăţean, fără a afecta interesul public, pe cel instituţional şi pe acela al cetăţeanului.  

Integritatea reprezintă, în acelaşi timp, reflecţia responsabilităţii şi răspunderii directe, fără echivoc, pe 

care angajatul şi-a asumat-o odată cu acceptarea funcţiei. 

Integritatea este o trăsătură lăuntrică care presupune a acţiona într-o manieră conformă unor principii 

şi valori, fără compromisuri, atât în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cât şi în viaţa privată. Integritatea 

profesională presupune desfăşurarea activităţilor profesionale în mod etic. Ea determină imaginea 

instituţiei. 

Breşele de integritate generează practici neetice şi ilegale (incidente de integritate), Ca atare, 

incidentele de integritate reprezintă abaterile de la comportamentul etic. 
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Integritatea se referă în primul rând la prevenirea activităţilor corupte. Când integritatea este absentă, 

aceste practici neetice si ilegale pătrund în societate şi generează o spirală de resentimente, cinism şi 

negativism. 

 

Cadrul normativ privind etica si integritatea 

Etica si integritatea reprezintă caracteristicile definitorii ale administrației publice, caracteristici strâns 

legate de buna guvernare, de calitatea serviciilor publice oferite, care fundamentează încrederea 

comunității in instituțiile și autoritățile publice, constituind totodată premise pentru dezvoltarea 

economică. 

Legislația romanească țn ceea ce priveste principiile etice și integritatea în administrația publică este destul 

de vastă, fiind reglementate atât actele de corupție, combaterea actelor de corupție, cât și normele de 

conduită profesională. 

Comportamentul necorespunzător, neetic poate genera efecte dintre cele mai grave, atât pentru entitățile 

publice, cât și pentru personalul acestora, cum ar fi: pierderi financiare, afectarea reputației entității si a 

angajaților, afectarea relațiilor cu partenerii, afectarea morală a angajatului, publicitate negativă, pierdere 

a angajaților, clientilor, partenerilor, litigii si costuri suplimentare (investigații, costuri materiale, costuri 

de oportunitate). 

Stabilirea si menținerea unui cadru profesional bazat pe etică, asumarea conștientă a unor valori, principii 

si reguli, crează un cadru de cinste si onestitate, benefic evoluției și siguranței entității publice. 

România a făcut eforturi susținute pentru alinierea legislației anticorupție la standardele europene, pentru 

a specifica si clarifica conduita profesională a funcționarilor.  

Agenția Națională de Integritate  

Agenția Națională de Integritate (ANI), autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, 

inființată prin legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea si funcționarea Agenției Naționale de 

Integritate cu modificările și completările ulterioare, asigură exercitarea funcțiilor si demnităților publice 

in condiții de imparțialitate, integritate, transparență. ANI organizează in mod unitar si instituționalizat 

activitatea de control a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor și 

demnităților publice, de verificare a conflictelor de interese, precum si de sesizare a incompatibilităților. 
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Principiile după care se desfăsoară activitatea de verificare sunt legalitatea, confidențialitatea, 

imparțialitatea, independența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, prezumția 

dobândirii licite a averii. 

Agenția Națională de Integritate exercită următoarele atribuții: 

• verifică declarațiile de avere si declarațiile de interese; 

• efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de 

către persoanele prevăzute de lege; 

• constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în 

aceeasi perioadă există o diferență vădită care nu poate fi justificată și sesizează instanța 

competentă pentru stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu 

caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită; 

• constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților; 

• dispune clasarea sesizării, când diferența între averea dobândită și veniturile realizate nu este vădită 

sau bunurile sunt justificate sau, după caz, când nu se dovedește conflictul de interese ori starea 

de incompatibilitate; 

• sesizează organul de urmărire penală dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârsirea unei 

fapte prevăzute de legea penală; 

• aplică sancțiunile și ia măsurile prevăzute de lege în competența sa, sau după caz, sesizează 

autoritățile ori instituțiile competente în vederea luării măsurilor si aplicării sancțiunilor prevăzute 

de lege; 

• elaborează studii, analize, întocmeste statistici anuale privind declarațiile de avere, declarațile de 

interese, precum și cu privire la verificarea acestora, efectuată de către cei în drept, si dezvoltă 

relații de parteneriat cu persoanele care exercită demnitățile si funcțiile prevăzute de prezenta 

lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență; 

• elaborează si difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile 

materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare. 
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Cadrul legislativ al cursului  

Cadrul legislativ general care reglementează problematică supusă analizei prezentului 

• suport de curs este reprezentat de: 

o Legea nr. 144/2007 privind inființarea, organizarea si funcționarea Agenției Naționale 

de Integritate, cu modificările și completările ulterioare; 

o Lege nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistraților, a 

unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu 

modificările si completările ulterioare; 

o Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

o Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 

sancționarea corupției, cu modificările si completările ulterioare; 

o Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

o Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ; 

o Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile 

publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; 

o Directiva (UE) 2019/1937 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii 

o Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare; 

o Ordinul Presedintelui ANFP nr. 26 din 11 ianuarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de 
completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile 
conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a 
funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile 
funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice  

o Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, 

modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea 

modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării 
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implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind 

conduita funcţionarilor publici; 

o Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial 

la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

o Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit 

cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; 

o Ordonanța de urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau 

a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

o Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

o Ordonanța de urgență nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu 

modificările si completările ulterioare; 

o Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție, 

cu modificările si completările ulterioare; 

o Lege nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor si demnităților publice, 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea 

si funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea si 

completarea altor acte normative 

o Legea 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare 

o Codul penal 

o Constituția României 

o Hotărîrea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei 

o naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia; 

o Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 reglementează Metodologia standard de evaluare a 

riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună 

cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu 

indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi 

formatul registrului riscurilor de corupţie. Totodată, acest act normativ aprobă 

Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi 
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instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a 

incidentelor de integritate; 

o Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor 

de avere si Registrului declarațiilor de interese. 

Cerinţe generale privind etica şi integritatea 

• respectarea Constituţiei şi a legilor; 

• profesionalismul şi imparţialitatea; 

• obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a 

oricărei persoane; 

• asigurarea unui serviciu public de calitate; 

• loialitatea faţă de instituţie; 

• păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea; 

• interdicţia de a solicita sau accepta, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în 

considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje (art. 440, al.1 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ); 

• utilizarea responsabilă a resurselor publice; 

• respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor; 

• conduita în relaţiile cu cetăţenii (art. 447 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ): 

comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională; 

obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei demnităţii, integrităţii fizice şi morale a 

persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin întrebuinţarea unor expresii 

jignitoare sau acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane; 

atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor 

cetăţenilor; îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de discriminare în îndeplinirea 

atribuţiilor profesionale; 

• obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor.  
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Capitolul 2 Noţiuni generale despre corupţie 

Ce este corupţia? 

Termenul de „corupţie” vine din latinescul corrumpere = a rupe, a distruge. 

Corupţia este aşadar un flagel care distruge societatea, creează rupturi în relaţiile interumane şi ne 

afectează pe toţi. Este o boală ascunsă, greu de depistat, tratabilă, dar incurabilă. Lupta împotriva 

corupţiei a devenit un subiect atât de intens discutat, încât riscă să devină banal, fapt ce ar compromite 

inclusiv eficienţa măsurilor de contracarare care s-ar putea întreprinde. 

Nu există o definiţie universal acceptată asupra corupţiei. La nivel de maximă generalitate, corupţia este 

o abatere de la moralitate, cinste, datorie. În ceea ce priveşte instituţiile publice, ea reprezintă 

deturnarea funcţiei publice în scopuri private. 

Din momentul în care lupta împotriva corupţiei a devenit o preocupare sistematică la nivel internaţional, 

au fost concepute mai multe definiţii ale corupţiei: 

Corupţia = îndeplinirea de către o persoană oficială a unei anumite activităţi ori neîndeplinirea ei 

în sfera atribuţiilor ei funcţionale, în scopul remunerării sub orice formă, în interesul aceluia care dă 

această recompensă, atât cu încălcarea instrucţiilor de serviciu, cât şi fără violarea lor. (Rezoluţia 

34/169 din 17 decembrie 1997 a Adunării Generale a ONU).  

Corupţia = faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct ori indirect, un comision ilicit 

sau un alt avantaj necuvenit ori promisiunea unui astfel de avantaj necuvenit care afectează exerciţiul 

normal al unei funcţiuni sau comportamentul cerut beneficiarului comisionului ilicit sau avantajului 

necuvenit ori promisiunii unui astfel de avantaj necuvenit. (art.2 din Convenţia civilă asupra corupţiei, 

adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999) 

Corupţia = cererea sau primirea, nemijlocit ori prin intermediere, a profitului ilicit pentru sine sau pentru 

altă persoană cu scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii activităţii care face parte din obligaţiile sale de 

serviciu. (Convenţia ONU împotriva corupţiei din 2003) 

Corupţia = folosirea abuzivă a puterii încredinţate în scopul satisfacerii unor interese personale sau de 

grup. (Transparency International). 
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Corupţia = devierea sistematică de la principiile de imparţialitate şi echitate care trebuie să stea la baza 

funcţionării administraţiei publice, şi care presupun ca bunurile publice să fie distribuite în mod universal, 

echitabil şi egal şi substituirea lor cu practici care conduc la atribuirea către unii indivizi sau grupuri a unei 

părţi disproporţionate a bunurilor publice în raport cu contribuţia lor. (Strategia Naţională Anticorupţie 

2008-2010). 

Corupţia = folosirea abuzivă de către o persoană a funcţiei pe care o îndeplineste pentru a acorda celui 

care corupe sau grupului de interese pe care acesta îl reprezintă un avantaj economic sau administrativ, 

în schimbul unor sume de bani, al unor cadouri, al unor excursii, concedii sau distraţii, al primirii unor 

proprietăţi sau al unor avantaje. 

Corupţia = folosirea de către o persoană a funcţiei sau poziţiei sale publice pentru a evita sau eluda 

îndeplinirea unor norme, baremuri sau proceduri legale, la obţinerea în folosul ei a unor avantaje materiale 

sau a unor funcţii profesionale sau administrative. 

Orice act al unei instituţii sau autorităţi care are drept consecinţă provocarea unei daune interesului  public, 

în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup poate fi calificat drept „corupt”.  

Nu este însă obligatoriu să existe si un prejudiciu (concret sau material) al interesului public pentru a 

putea identifica o faptă de corupţie. Ne aflăm în faţa unui fapt de corupţie atâta timp cât un funcţionar, 

profitând de poziţia sa, obţine alte beneficii personale, pentru sine sau pentru altul, în afara celor la care 

este îndreptăţit prin lege (salariu/indemnizaţii). 

Corupţia poate fi clasificată după mai multe criterii, dar clasificarea cea mai cunoscută şi utilizată este 

cea după nivelul la care se manifestă. Astfel, putem distinge între corupţia mică sau administrativă (care 

afectează nivelul implementării legilor şi regulamentelor şi presupune mituirea funcţionarilor), corupţia 

mare (care afectează procesul luării deciziilor administrative de către demnitari şi înalţii funcţionari 

publici) şi capturarea statului (care presupune că procesul de legiferare este corupt, iar interesele private 

sunt suficient de puternice încât pot cumpăra adoptarea unor întregi pachete legislative). 

O altă clasificare împarte faptele de corupţie în corupţie centrată pe funcţionar (abuz de putere în scopul 

obţinerii de avantaje personale) şi centrată pe cetăţean (presiuni făcute de o persoană care are un interes 

în obţinerea unor avantaje din partea unei instituţii publice). 

Corupţia există la toate nivelurile: la nivel de sistem, la nivel organizaţional, la nivel individual. 
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În interiorul unei instituţii publice, corupţia poate avea o direcţie ascendentă, de la bază la vârf, prin 

cumpărarea şefilor din treaptă în treaptă, sau descendentă, prin ordin de sus în jos, de la şeful ierarhic. 

Corupţia cuprinde întotdeauna trei elemente: corupătorul, coruptul şi obiectul corupţiei. Piaţa corupţiei se 

dezvoltă pe principiile cererii şi ofertei de corupţie, în care se întâlnesc două beneficii private în dauna altor 

beneficii private sau a interesului public.  

Corupţia fie încalcă ordinea de drept, fie o ocoleşte. 

Instituţiile publice se legitimează numai prin scopul lor de a satisface interesele publice. Orice încercare 

de utilizare a funcţiei publice în scopuri personale este inadmisibilă. Funcţionarul este învestit cu atribuţiile 

care îi alcătuiesc competenţa nu de către cel care l-a numit, ci de către lege, care reglementează funcţia 

în scopul satisfacerii unui interes general. 

 

Infracţiunile de corupţie 

Legislaţia românească reglementează infracţiunile de corupţie prin două acte normative: Legea nr. 

286/2009 privind Codul Penal al României şi Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie.  

Infracţiunile de corupţie reglementate de Codul Penal sunt următoarele: 

Luarea de mită (art.289): fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, 

pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, 

în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. 

Darea de mită (art.290): promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în 

art. 289. 

Traficul de influenţă (art.291): pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, 

direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să 

se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să 

îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle 

sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri. 
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Cumpărarea de influenţă (art.292): promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine 

sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă 

asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să 

urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească 

un act contrar acestor îndatoriri. 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie reglementează şi 

alte fapte de corupţie, împărţite în două categorii: 

Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie: 

Fapte săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: 

• stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor 

aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este 

acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau 

lichidare judiciară ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii 

publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, 

săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, 

de reorganizare ori lichidare judiciară; 

• acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinaţiei 

subvenţiilor; 

• utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea 

în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din 

fonduri publice. (art. 10) 

Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator 

economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesneşte efectuarea unor 

operaţiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta 

este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit. (art. 11, alin.1). 

Fapte săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: 

• efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau 

însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336137/Bunuri
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4477/Lichidare
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4477/Lichidare
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337515/Lichida
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337389/Capital
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336137/Bunuri
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informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; 

• folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori 

permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. (art. 12) 

Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori 

în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul 

obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. (art. 13) 

Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene: 

• folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii 

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (art. 181, alin.1) 

• omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă 

fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. (art. 181, alin.2) 

• schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul 

general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. (art. 18 , 

alin.1) 

• schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta 

are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din 

bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. (art. 18 , alin.2) 

• folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul 

general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. (art. 183, 

alin.1) 

• omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea 

ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei. (art. 183, alin.2) 

• încălcarea din culpă de către directorul, administratorul sau persoana cu atribuţii de decizie ori de 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4230/Functie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/319655/Sindicat
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334716/Patronat_
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334935/Persoane_juridice
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336137/Bunuri
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control în cadrul unui operator economic a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia 

sau îndeplinirea ei defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârşirea de către o persoană care se 

află în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui operator economic a uneia dintre 

infracţiunile prevăzute la art. 18 -18 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a 

banilor în legătură cu fondurile Uniunii Europene. (art. 185). 

Prevederile Legii nr. 78/2000 se aplică următoarelor categorii de persoane (art. 1): 

• care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităţilor 

publice sau instituţiilor publice; 

• care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcţie sau o însărcinare, în măsura în 

care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, 

• regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, 

unităţilor 

• cooperatiste sau al altor agenţi economici; 

• care exercită atribuţii de control, potrivit legii; 

• care acordă asistenţă specializată unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în care participă la 

luarea deciziilor sau le pot influenţa; 

• care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistenţă specializată, în 

măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu privire la: operaţiuni care 

antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de 

plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele 

asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale; 

• care deţin o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politică, într-un sindicat, într-

o organizaţie patronală ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie; 

• alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în condiţiile prevăzute de lege. 

Codul Penal defineşte şi următorii termeni: 

• Public (art.176) = tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice 
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care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică. 

• Funcţionar public (art.175) = persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o 

remuneraţie: 

o exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării 

prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti; 

o exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură; 

o exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui 

operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, 

atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. 

• De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un 

serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă 

controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. 

• Nesesizarea faptelor de corupţie de care a luat cunoştinţă funcţionarul public în exercitarea 

atribuţiilor sale de serviciu constituie infracţiunea de omisiunea sesizării (art.267 Cod penal), care 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

Ce nu este corupţia?  

Există anumite fapte ale funcţionarilor care pot produce prejudicii importante în cadrul sau prin depăşirea 

atribuţiilor lor de serviciu, şi care nu sunt considerate fapte de corupţie, dacă intenţia funcţionarului nu a 

fost de a obţine un avantaj sau profit pentru el sau pentru altul: abuzul în serviciu (lipsă de transparenţă, 

discriminare, întârziere nejustificată, nerespectarea procedurilor), neglijenţa în serviciu (eroarea legală, 

incompetenţa). Deşi nu sunt considerate acte de corupţie, acestea pot favoriza fapte de corupţie sau pot 

fi generate de corupţie.  

Cele mai multe infracţiuni de corupţie folosesc drept căi de realizare alte infracţiuni (abuz în serviciu, fals, 

deturnare de fonduri etc.). 
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Care este relaţia între corupţie, etică şi integritate?  

Corupţia este o infracţiune, adică o faptă cu pericol social ridicat, sancţionată de legea penală. 

Etica priveşte comportamentul uman din perspectiva a ceea ce este dezirabil sau indezirabil la nivel social, 

ce este acceptabil la nivel social sau din perspectiva consecinţelor faptelor unui individ. Ea încearcă să 

răspundă la întrebarea: Ce este corect să facem? În relaţiile de muncă se utilizează termenul de deontologie, 

care reprezintă etica profesională. 

Integritatea reprezintă manifestarea etică a comportamentului: un comportament bazat pe respect, 

imparţialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de şanse şi nediscriminare, deschidere şi diligenţă faţă 

de cetăţean, fără a afecta interesul public, pe cel instituţional şi pe acela al cetăţeanului. Abaterile de la 

comportamentul etic sunt denumite incidente de integritate. 

Legea ne arată ce avem voie si ce nu avem voie să facem. 

Etica ne spune ce este bine să facem. 

Integritatea ne arată ce facem bine. 

Încălcarea normelor etice nu reprezintă întotdeauna fapte de corupţie, dar întotdeauna faptele de corupţie 

implică şi probleme de etică şi integritate. Cu alte cuvinte, nu toate faptele neetice sunt şi corupte, dar 

toate faptele de corupţie sunt neetice.  

Faptele de corupţie sunt în primul rând ilegale. Faptele neetice sunt în primul rând imorale. 

Regulile etice nu se substituie reglementărilor legale în domeniu, deşi, uneori, legile sunt imorale 

(legalizarea mascată a unor fapte neetice sau de corupţie, care încalcă interesul public) sau favorizează 

comportamentul neetic (sunt lacunare, interpretabile, contradictorii).  

Percepţia oamenilor asupra corupţiei  

Oamenii percep corupţia în mod diferit. Motivele sunt multiple: personalitatea fiecăruia, gradul de instruire 

şi informare, experienţa, mediul în care îşi desfăşoară activitatea etc.  

În timp, s-au creat o serie de clisee în privinţa corupţiei care au devenit foarte dăunătoare în lupta 

împotriva acestui flagel. Percepţia asupra corupţiei nu are întotdeauna la bază experienţa directă, ci opiniile 
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altora (opinia publică). 

Corupţia este peste tot:  

Unii oameni consideră că întreaga societate şi toţi indivizii care o compun sunt corupţi, şi ca atare nu se 

poate face nimic în această privinţă.  

Aceştia susţin că s-a creat un sistem în care funcţionează o înţelegere tacită între corupt şi corupător, în 

care oamenii dau mită din principiu, în care se subînţelege că trebuie să dea mită, indiferent dacă i se cere 

sau nu, iar funcţionarului i se pare firesc să primească mită.  

Cei care sunt prinşi se consideră „victime ale sistemului”, deoarece „corupţia este sport naţional”. 

Corupţia este în altă parte: 

Deşi recunosc că există foarte multă corupţie în societate, cei mai mulţi oameni afirmă că ea nu există şi 

în instituţia din care fac parte. Opinia generală este că instituţiile centrale sunt mai corupte decât cele 

locale. 

Corupţie înseamnă orice comportament neadecvat al funcţionarului: 

La nivelul populaţiei, dar şi, parţial, la nivelul reprezentanţilor instituţiilor publice, există confuzie între 

ceea ce prevede legea ca faptă de corupţie şi ce înseamnă faptă care încalcă conduita funcţionarului.  

Deşi majoritatea cetăţenilor şi aproape toţi funcţionarii percep corect adevăratele fapte de corupţie (dare 

de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă), uneori le încadrează în aceeaşi 

categorie şi pe acelea care încalcă normele deontologice (folosirea de cuvinte jignitoare, aşteptarea la cozi 

interminabile, indiferenţa şi sfidarea funcţionarilor etc.). 

Corupţia diferă în funcţie de unghiul din care o priveşti: 

Cetăţenii percep ca foarte ridicată corupţia din spitale, în timp ce angajaţii o consideră mai scăzută. 

Diferenţe mari se constată şi între ceea ce cred reprezentanţii spitalelor şi ceea ce cred cetăţenii despre 

angajaţi: comportament, profesionalism, dedicaţie (prioritatea interesului public), calitatea actului 

medical etc.  
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Este mai vinovat cel care cere decât cel care dă: 

La prima vedere s-ar putea crede că cel mai corupt este cel care pretinde mita respectivă. Dar nu trebuie 

uitat că acela care oferă vrea, de cele mai multe ori, să rezolve problema care- l frământă pe alte căi decât 

cele legale; cu alte cuvinte, prin încălcarea legii. Aşadar, amândoi încalcă legea, ambii sunt vinovaţi, atât 

cel care dă, cât şi cel care cere. 

Corupţia este uneori acceptabilă: 

Şapte din zece români sunt de acord (li se pare normal) să dea șpagă la medic, iar unul din zece români 

sunt de acord (li se pare normal) să dea șpagă la funcţionarii din primărie. Unii dintre ei consideră că prin 

aceste gesturi nu au făcut nimic rău. Mica atenţie (ciocolată, cafea) este asimilată corupţiei de către 

cetăţeni doar dacă este dată înainte, în scopul obţinerii unui beneficiu, însă îşi pierde caracterul ilegal 

dacă este oferită în semn de recunoştinţă, după ce funcţionarul şi-a îndeplinit în mod legal şi corect 

atribuţiile. 

Corupţia nu ne afectează pe toţi la fel: 

Nu toţi oameni apreciază că fenomenul corupţiei din spitale îi afectează în mod direct, în mare şi foarte 

mare măsură. Opinia se schimbă doar atunci când sunt nevoiţi să apeleze la servicii medicale. 

 

Atitudinea oamenilor în faţa corupţiei  

Atitudinea faţă de corupţie este şi ea diferită. 

Nu mai vrem să auzim de corupţie: 

Unii oameni s-au săturat să tot audă sloganuri de luptă anticorupţie, venite mai ales din partea unor 

persoane cu probleme penale şi, fie se resemnează în faţa acestui fenomen (corupţia există peste tot, a 

existat întotdeauna, nu putem face nimic ca să o combatem), fie se izolează cât mai mult (este tot mai 

indiferentă faţă de acest fenomen). Tinerii sunt foarte preocupaţi de acest subiect, pe când persoanele 

mature ‘din sistem ’ s-au plictisit să tot audă de noi tehnici de combatere a corupţiei. 

Nu vrem să ne asumăm responsabilitatea faţă de actele corupţie:  

Funcţionarii întrebaţi despre corupţia din instituţii în general, consideră că aceasta este foarte mare, în 

timp ce dacă sunt întrebaţi de corupţia din propria lor instituţie, cei mai mulţi spun că nu ştiu (evită 

autoetichetarea instituţiei, care se răsfrânge automat şi asupra imaginii lor, ori se tem de represalii sau 
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protejează unele persoane apropiate – rude, prieteni, colegi). 

Oamenii cinstiţi se simt obligaţi să se disculpe, pentru ca ceilalţi să nu-şi facă impresia că, dacă nu s-au 

arătat deranjaţi de această percepţie, sunt, de fapt, corupţi. 

Oamenii corupţi încearcă întotdeauna să caute vina în altă parte: 

• Nu am făcut nimic ilegal: nu neagă faptele, însă neagă că ar fi făcut ceva greşit. 

• Caută justificări exterioare: trend european, dosare politice, răzbunare, erori judiciare. 

• Minimizarea faptei: neutralizarea gravităţii sau culpabilităţii acţiunilor – se admite existenţa 
unei greşeli, dar ea nu este considerată atât de gravă pentru a fi condamnată cu închisoare: 
(nu am ştiut, am fost naiv, am vrut să fac bine cuiva, întregul sistem încurajează corupţia, 
există corupţie mai mare la nivel mai înalt, corupţia este o practică, toată lumea face acest 
lucru aşa că nu puteam fi eu diferit, când şeful îţi spune să faci ceva, faci lucrul respectiv, în 
caz contrar îţi pierzi locul de muncă, dacă nu cer/ofer ceva, simt că nu sunt băgat în seamă, 
nu a păţit nimeni nimic, alţii, aflaţi în aceeaşi situaţie, ar fi obţinut avantaje mult mai mari, 
„nu cum am făcut eu”. 

• Ironizarea faptei: dacă aşa zice legea, dacă trei judecători au spus că sunt vinovat. 

• Victimizarea: pedeapsa este considerată prea mare şi dată „din ambiţia” judecătorului: justiţia nu 

are nimic de-a face cu adevărul, deoarece majoritatea condamnărilor nu se bazează pe dovezi 

(„judecătorul va judeca ce spune procurorul şi nu în baza dovezilor”); procurorul este considerat el 

însuşi infractor, judecătorul nu a citit dosarul, lipsa de imparţialitate, lipsa prezumţiei de 

nevinovăţie, neluarea în calcul a circumstanţelor atenuante, anchete prea lungi; cel considerat 

nevinovat: „ar fi trebuit să mint şi să recunosc vina, ca să primesc o pedeapsă cu suspendare”; 

“nimeni nu ştie cazul mai bine ca tine”, aşa că “de fapt, îţi faci singur apărarea”, „când te-au luat 

la ochi, nu mai ai nici o scăpare”. 

• Revolta că alte persoane din jurul lor, care sunt şi mai corupte, nu sunt condamnate. 

 

Nu vrem ca fenomenul corupţiei să fie eradicat:  

Unii se mândresc că au reuşit să utilizeze slăbiciunile sistemului în favoarea lor. Alţii nu au nici un interes 

să lupte cu acest fenomen, întrucât corupţia le aduce avantaje. Alţii, pur şi simplu o consideră o ipocrizie: 

„chiar şi când oferi un cadou unei femei, aştepţi ceva în schimb” Majoritatea oamenilor recunosc că au 
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oferit, până în prezent, diferite „atenţii” pentru a-şi soluţiona favorabil anumite probleme: cadouri, bani, 

favoruri. Preferă să închidă ochii la actele de corupţie, mai ales atunci când efectele sunt benefice pentru 

ei. În ceea ce priveşte eficienţa practică a „atenţiei” acordate, majoritatea oamenilor apreciază că aceasta 

i-a ajutat în foarte mare şi mare măsură să-şi rezolve favorabil problema. 

Vrem ca fenomenul corupţiei să fie eradicat prin orice mijloace: 

Unii oameni îşi exprimă un sentiment de ură, de răzbunare faţă de funcţionari, chiar şi faţă de cei care nu 

sunt corupţi. 

Care este atitudinea corectă în faţa corupţiei?  

Şi totuşi, care ar trebui să fie atitudinea împotriva corupţiei? În primul rând, trebuie să 

fim conştienţi de un lucru: „Corupţia ne priveşte pe toţi!” Cu toţii suntem responsabili  

pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.  

Toleranţa la corupţie trebuie să fie ZERO! 

Managementul prevenirii şi combaterii corupţiei nu trebuie să fie un scop în sine. El are ca principal rol 

asigurarea unei bune funcţionări a instituţiei publice, în vederea îndeplinirii mandatului care i-a fost 

acordat prin lege. 

Viziunea de management anticorupţie trebuie legată de realitatea administrativă: acte normative care 

reglementează activitatea instituţiei, atribuţii, funcţii, sarcini, proceduri, resurse, constrângeri, riscuri 

etc., dar trebuie să ţină seama şi de mediul extern în care îşi desfăşoară activitatea instituţia. Trebuie să 

existe o disponibilitate internă permanentă de dialog şi consiliere în problemele etice. Măsurile nu trebuie 

să fie doar formale, ci să fie implementate efectiv. 

Un management anticorupţie performant şi eficient trebuie să se bazeze pe prioritatea măsurilor 

preventive, prezumţia de nevinovăţie şi premisa de bună credinţă. Managementul anticorupţie este mai 

degrabă proactiv decât reactiv. Trebuie identificate tipare şi eşecuri sistemice, nu trebuie incriminate 

persoane.  
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Cauzele corupţiei  

Pentru a înţelege cât mai bine fenomenul corupţiei şi pentru a putea găsi cele mai bune măsuri de prevenire 

şi combatere a acestuia, este necesar să aflăm care sunt motivaţiile care îi împing pe oameni să săvârşească 

fapte de corupţie. Pentru a afla acest lucru, trebuie să pornim de la o întrebare simplă: De ce sunt unii 

oameni corupţi? 

Răspunsul la această întrebare nu este atât de simplu pe cât lasă să se întrevadă. Cauzele sunt multiple şi 

depind atât de factori individuali, cât şi de factori sociali (situaţionali). La nivel de maximă generalitate, 

răspunsul este o combinaţie de mai multe afirmaţii: oamenii sunt corupţi pentru că vor, pentru că nu 

consideră că ceea ce fac este ilegal, pentru că sunt obligaţi, pentru că nu cunosc consecinţele, pentru că nu 

stiu ce e bine si ce e rău, pentru că pot. 

Rolul Valorilor 

Există trei tipuri de valori relevante pentru corupţie: valori egoiste, valori altruiste şi valori hedoniste.  

Persoanele cu valori egoiste puternice se concentrează pe un rezultat bun pentru ei, persoanele cu valori 

altruiste puternice se concentrează pe rezultate bune pentru ceilalţi şi persoanele cu valori hedoniste 

puternice se concentrează să se simtă bine în viaţă. Valorile transcend factorii situaţionali.  

Riscul încălcării regulilor este la cel mai mare nivel în cazul persoanelor cu credinţele morale proprii slabe. 

Aceste persoane folosesc principii precum „Regulile sunt făcute să fie încălcate”, „Reguli pentru tine, dar 

nu şi pentru mine”. 

De multe ori, atunci când trebuie să luăm o decizie, mai multe valori pozitive se află în conflict, şi ne este 

foarte greu să ne hotărâm. Dilema etică este acea stare conflictuală în care două sau mai multe valori sau 

obligaţii morale nu pot fi satisfăcute în acelaşi timp, când două sau mai multe reguli de comportament nu 

pot fi respectate în acelaşi timp. Dilemele etice creează dificultăţi în adoptarea deciziilor etice. 

Corupţia poate avea drept motiv şi răzbunarea.  

Rolul aversiunii faţă de risc 

Oamenii au în general aversiune faţă de risc: preferă lucrurile cunoscute în defavoarea celor necunoscute, 

preferă ca lucrurile mai degrabă să rămână la fel decât să se schimbe.  

Cu toate acestea, aversiunea faţă de risc se manifestă diferit de la o persoană la alta. Pentru cei cu un 
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apetit ridicat de risc, riscul funcţionează ca un drog. Ei preferă să încalce legea, pentru că pericolul de a 

fi prinşi le creează în organism o stare de bine. Cu alte cuvinte, unii oameni au corupţia în sânge. 

Rolul percepţiilor 

Primul simptom al apariţiei conştiinţei morale este interiorizarea vinei (înţelegi consecinţele faptelor tale 

mutându-te în pielea celuilalt). Unii oameni pur şi simplu nu pot discerne între ceea ce este bine şi ceea 

ce este rău la nivel social, între ceea ce este legal şi ceea ce este ilegal. Nu vor să accepte decât ceea ce 

consideră ei că este bine, chiar dacă acest lucru este vădit ilegal. 

Categorii de cauze 

Nevoile (pentru că sunt obligaţi) 

Abraham Maslow spunea că omul este un animal care în permanenţă are nevoie de ceva. Vrei tot mai mult. 

Cu cât ai mai mult, cu atât cheltui mai mult. Cu cât cheltui mai mult, cu atât ai nevoie de mai mult. Timpul 

e tot mai scurt, iar averea trebuie făcută tot mai repede.  

Utilizând extrem de sugestiva piramidă a nevoilor umane a lui Maslow, care a devenit 

celebră, putem identifica următoarele cauze ale corupţiei: 

1. Nevoile fiziologice : mă implic în fapte de corupţie pentru că am nevoie de mâncare, băutură, somn. 

2. Nevoile de securitate: mă implic în fapte de corupţie ca să mă protejez: ca să obţin, să-mi menţin 

sau să-mi întreţin locuinţa, locul de muncă, condiţiile de muncă, salariul, să-mi rezolv constrângeri 

financiare (rate, taxe), să-mi protejez integritatea fizică şi morală, familia, afacerile. 

3. Nevoile de apartenenţă: mă implic în fapte de corupţie din solidaritate cu colegii de serviciu, 

familia, grupul social (prietenii), funcţia, pe principiul o mână spală pe alta. 

4. Nevoile de stimă: mă implic în fapte de corupţie pentru că vreau să fiu respectat, admirat, 

invidiat de ceilalţi şi pentru că vreau să mă simt bine în pielea mea: dorinţa de a avea o poziţie 

mai bună la locul de muncă, compararea cu ceilalţi (cum sunt văzuţi de ceilalţi), 

dezirabilitate socială (cum sunt acceptat de ceilalţi), aprecierea celorlalţi (percepţia că 

salariul este prea mic în raport cu competenţele), reputaţia, posibilitatea de a oferi o viaţă 

mai bună familiei, dorinţa de putere. 

5. Nevoile de autoactualizare: mă implic în fapte de corupţie pentru vă vreau să-i ajut pe ceilalţi. 

Educaţia (pentru că nu cunosc consecinţele, pentru că nu ştiu ce este bine şi ce este rău) 
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Unii oameni nu cunosc prevederile legale şi consecinţele la care se supun săvârşind sau nedenunţând fapte 

de corupţie. Unii consideră că numai furtul de la stat constituie fapte de corupţie. Alţii consideră că există 

corupţie numai când ai obţinut un câştig financiar. 

Atitudinea pasivă a cetăţenilor, neimplicarea lor în mod direct în identificarea şi sesizarea cazurilor de 

corupţie din spitale, favorizează perpetuarea acestui fenomen. 

Oamenii cinstiţi au de suferit de pe urma corupţiei. Ei trebuie să acţioneze, dar nu o fac pentru că nu sunt 

capabili să realizeze o analiză corectă cost-beneficiu: avantajele denunţului vs. dezavantajele tăinuirii, 

respectiv dezavantajele denunţului vs. avantajele tăinuirii. 

Deşi cunosc prevederile legale, unii oameni nu consideră obligatorie respectarea legii. O respectă în grade 

diferite, în funcţie de cât de mult consideră că legea este corectă sau legală, de gradul în care cred că este 

în avantajul lor şi de gradul de încredere în instituţiile statului. Li se pare normal să încalce legea.  

Cei mai mulţi nu se gândesc la posibilitatea de a fi prinşi sau la alte aspecte negative, deoarece nu percep 

că fac ceva greşit sau pentru că văd că toată lumea face acelaşi lucru fără nici un fel de consecinţe. De 

multe ori, sesizează pericolul când este prea târziu pentru a mai renunţa. 

Mediul (pentru că pot) 

Mediul are şi el un rol esenţial în manifestarea faptelor de corupţie. Este mai probabil ca oamenii să comită 

infracţiuni atunci când cei din jurul lor fac acest lucru. Persoanele sunt mai susceptibile la corupţie când 

percep că un comportament corupt este aprobat şi răspândit printre semenii lor. 

Principalele cauze de mediu care favorizează corupţia sunt: 

• Dezinteresul statului în prevenirea şi combaterea corupţiei: corupţia este invers proporţională 

cu încrederea în stat şi în instituţiile sale (statul fură, fur si eu). 

• Cadrul legislativ instabil, lacunar, incoerent şi insuficient (de multe ori, ceea ce este legal şi corect 

este, neclar şi interpretabil). 

• Capacitatea administrativă redusă: suprasolicitare, resurse insuficiente. 

• Lipsa transparenţei şi consultării publice (informare, consultare, implicare, colaborare, delegare). 

• Cultura organizaţională: exemplul personal al conducătorului instituţiei (tonul la vârf), 
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• cutumele, mentalităţile învechite, managementul defectuos, prea multe reguli, prea multă 

birocraţie, comportamentul neetic al salariaţilor. 

• Politizarea: ocuparea posturilor şi promovarea în funcţie pe alte criterii decât cele de competenţă 

şi performanţă. 

• Sistemul defectuos de formare continuă. 

• Salarizarea demotivantă, nebazată pe responsabilitate, complexitatea muncii şi performanţă. 

• Condiţiile economice. 

• Tradiţiile naţionale. 

• Neimplicarea societăţii civile. 

• Controale inadecvate sau inexistente: imperfecţiuni ale mecanismelor de evaluare, monitorizare 

şi control a activităţii, insuficienta dotare, lipsa de experienţă. 

• Sancţiuni inadecvate sau inexistente: nu descurajează faptele de corupţie. 

• Oamenii devin corupţi şi pentru că sunt obligaţi de o situaţie în care se află sau de o persoană. 

Aceşti factori de mediu interni şi externi sunt tot atâtea oportunităţi pentru cei care sunt interesaţi să 

săvârşească fapte de corupţie. 

Cu cât oportunităţile de a comite fapte de corupţie sunt mai mari, cu atât persoanele resimt o obligaţie 

morală mai mică de a se abţine de la fapte de corupţie. 

Cu cât beneficiile întrevăzute a fi obţinute din fapte de corupţie sunt mai mari, cu atât probabilitatea de 

a săvârşi astfel de fapte creşte. Costurile estimate a fi generate de comiterea de fapte de corupţie 

(posibilitatea descoperirii şi severitatea pedepsei) nu influenţează aproape deloc existenţa unei intenţii de 

corupţie. 
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Efectele corupţiei 

Este corupţia ceva rău sau nu? 

După cum am văzut, nu toţi oameni consideră că fenomenul corupţiei din societate îi influenţează în mod 

direct, în mare şi foarte mare măsură. Atâta timp cât oamenii nu percep efectele concrete şi directe ale 

corupţiei, este foarte greu să-i motivăm să se implice în lupta pentru prevenirea şi combaterea corupţiei. 

Cu toate acestea, efectele corupţiei sunt dezastruoase atât la nivelul individului, cât şi asupra instituţiei şi 

a sistemului în ansamblul său. 

Efectele corupţiei asupra individului 

Principalele efecte ale corupţiei la nivelul individului sunt: 

✓ Pierderea libertăţii (inclusiv pentru cei care nu denunţă faptele de corupţie). 

✓ Pierderea locului de muncă. 

✓ Pierderea familiei, prietenilor, partenerilor de afaceri. 

✓ Pierderea banilor (credite, acoperirea de daune, cheltuieli judiciare). 

✓ Oprobiul public Traume psihice: mustrări de conştiinţă, regrete, depresie, pierderea încrederii în 

sine. 

Efectele corupţiei asupra instituţiei 

În relaţia cu cetăţenii, corupţia erodează constant credibilitatea în instituţie şi în 

managementul acestuia, creează sentimente de ură, dorinţe de răzbunare, chiar şi faţă de cei 

care nu sunt corupţi. 

În relaţia cu colegii, dispare motivaţia corectă (realizarea cu profesionalism a sarcinilor 

de serviciu) şi se instalează motivaţia falsă (obţinerea de avantaje materiale pe alte căi decât 

munca). 

Efectele corupţiei asupra sistemului 
La nivel de sistem, corupţia afectează însăşi democraţia şi statul de drept. Economia 

naţională este subminată, banii sunt prost gestionaţi, instituţiile îşi pierd legitimitatea, justiţia 

nu mai poate fi eficientă, siguranţa cetăţenilor este ameninţată, imaginea ţării se degradează. 

Oamenii încep să vadă corupţia ca pe o cauză a democraţiei şi libertăţii, iar de aici până la 

instalarea dictaturii şi violenţei nu mai este decât un pas. 

Corupţia este o BOALĂ care distruge societatea. Este un fenomen social prin condiţiile de 
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existenţă şi antisocial prin consecinţele sale. Odată cu incriminarea ei, corupţia a devenit şi un 

fenomen juridic.Toate societăţile care au dispărut au fost victima unei conjuncturi letale dintre 

corupţie şi ignoranţă. 

 

Instrumente organizaționale de prevenire a corupției 

Sistemul de control intern managerial - Standardul 1: Etica si integritatea 

Baza legală 

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 387 din 7 

mai 2018, Standardul 1 - Etica si integritatea. 

Descrierea standardului 

Conducerea şi salariaţii entităţii publice cunosc si susţin valorile etice şi valorile entităţii, respectă şi 

aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi 

raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor. 

Cerinţe generale 

Conducerea entităţii publice sprijină şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea exemplului 

personal, valorile etice, integritatea personală şi profesională a salariaţilor. 

Conducerea entităţii publice adoptă un cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi proceduri 

privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, 

actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor. 

Conducerea entităţii publice înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a preocupărilor acestora 

în materie de etică şi integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze 

respectarea normelor de conduită la nivelul entităţii. 

Acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru 

eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Salariaţii 

care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoştinţă sunt protejaţi împotriva oricăror 

discriminări, iar conducătorii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor 

semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun. 
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Conducerea şi salariaţii entităţii publice au o abordare constructivă faţă de controlul intern managerial, 

a cărui funcţionare o sprijină în mod permanent.  

Declararea averilor, intereselor si bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toţi factorii 

vizaţi, în conformitate cu prevederile legale. 

Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025 

Baza legală:  

Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 

2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia 

Obiectivele generale ale SNA 2021-2025 

Pentru  a-şi  atinge  scopul  propus,  Strategia  Naţională  Anticorupţie  şi-a  stabilit următoarele 

obiective generale: 

Obiectivul general 1 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel 

organizaţional 

Obiectivul general 2 - Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor 

Obiectivul general 3 - Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii administrative 

pentru prevenirea şi combaterea corupţiei 

Obiectivul general 4 - Consolidarea integrităţii în domenii de activitate prioritare 

Obiectivul general 5 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi 

administrative. 

Măsurile anticorupţie impuse de SNA 2021-2025 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, au fost stabilite măsuri la nivel de sistem şi măsuri la nivel de 

instituţie. 
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La nivel de instituţie 

Strategia Naţională Anticorupţie 2021 – 2025 a prevăzut următoarele măsuri: 

• Elaborarea Agendei de integritate organizațională 

• Elaborarea, adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea Agendei de 

integritate organizaţională. 

• Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi 

implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018 

• Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 

599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora; 

• Elaborarea Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de 

• risc conform HG nr. 599/2018. 

• Aprobarea prin dispoziție a conducătorului a Planului de integritate și desemnarea, în cadrul 

aceleiași dispoziții a coordonatorului implementării planului de integritate, la nivel de funcţie de 

conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de funcţie de execuţie. 

• Diseminarea în cadrul instituţiei, a Planului de integritate. 

• Transmiterea Planului de integritate către Ministerul Justiţiei. 

• Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la 

• riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute 

• Transmiterea contribuţiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA şi participarea la activităţile 

de coordonare şi monitorizare 
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Implementarea ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mită 

Standardul 37001 din 2016 este un standard ISO. Denumirea standardului este Sisteme de management 

anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare. Standardul reflectă bunele practici în domeniu şi se aplică atât 

organizaţiilor publice, cât şi celor private. 

În accepţiunea ISO 37001:2016 prin mituire se înţelege oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau 

solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau 

indirect şi independent de locaţie (locaţii), prin violarea legislaţiei aplicabile, ca o îndemnare sau 

recompensare a unei persoane pentru a acţiona sau a nu acţiona în legătură cu performanta îndeplinirii 

sarcinilor acestei persoane. 

Implementarea ISO 37001:2016 presupune o politica ce promovează principiile eticii, integritatății și 

transparenței, un management al riscurilor de mituire eficient, obiective, indicatori de performanță și 

proceduri. 

Cerintele ISO 37001 

Standardul abordează următoarele aspecte legate de activitățile organizației: 

• mituirea în sectorul public, cel privat şi cel fără scop lucrativ; 

• mituirea de către organizaţie; 

• mituirea de către personalul organizaţiei care acţionează în numele organizaţiei sau în beneficiul 

acesteia; 

• mituirea de către partenerii de afaceri ai organizaţiei care acţionează în numele organizaţiei 

sau în beneficiul acesteia; 

• mituirea organizaţiei; 

• mituirea personalului organizaţiei în legătură cu activităţile organizaţiei; 

• mituirea partenerilor de afaceri ai organizaţiei în legătură cu activităţile organizaţiei; 

• mituirea directă şi indirectă (de exemplu, o mită oferită sau acceptată prin sau de către o terţă 

parte) 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

ISO 37001 stabileste cerintele si ofera indrumari pentru un sistem de management conceput pentru a 

ajuta o organizatie sa previna, sa detecteze si sa raspunda la acest fenomen si sa respecte legile anti-

coruptie si angajamentele voluntare aplicabile activitatilor sale. 

Implementarea ISO 37001 nu exclude riscul mituirii, însă atestă că organizația a implementat un sistem 

de management care sa prevină riscurile mituirii. 

Implementarea ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită, preupune implementarea de măsuri 

și controale anti-mită într-o manieră rezonabilă și proporțională pentru a ajuta la prevenirea, detectarea 

și gestionarea acestui fenomen: 

• Politica anti-mită 

• Management, leadership și angajament 

• Controlul și formarea personalului 

• Evaluarea riscurilor 

• Investigarea preventivă rezonabilă 

• Controale financiare și nefinanciare 

• Raportarea, monitorizarea, investigarea și revizuirea 

• Acțiuni corective și îmbunătațirea continuă 

În vederea aplicării cât mai corecte şi mai eficiente a ISO 37001 : 2016, standardul conţine în anexă un Ghid 

pentru utilizare care oferă explicaţii pentru fiecare cerinţă în parte. 

Certificarea ISO 37001 

Sistemul de management anti-mită este un sistem de management certificabil, certificarea conformării 

cu cerințele acestui sistem, o face un organism independent de certificare acreditat în vederea 

certificării ISO 37001:2016. 
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Capitolul 3: Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției 

Valorile etice și principiile general acceptate privind conduita sunt încorporate în coduri de conduită. În 

general, codul de conduită reprezintă un set de reguli adoptat în mod voluntar de grupul căruia i se 

adresează și nu este obligatoriu ca acesta să prevadă sancțiuni specifice pentru încălcarea regulilor 

prevăzute. 

Codul de etic / de conduită 

”Codul de etică și conduită profesională” reunește normele de conduită profesională a personalului 

contractual din cadrul Instituției cu normele specifice profesiilor. Acordând atenție standardelor de 

integritate personală și profesională, Codul descrie valorile, principiile și normele etice care stau la baza 

proceselor decizionale, astfel încât deciziile profesionale să fie corecte în relațiile cu cetățenii, 

colaboratorii, colegii, autoritățile statului și alte persoane interesate. 

La baza elaborării Codului stau Ordonanța de urgență privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și legile care reglementează Codurile specifice profesiilor specialiștilor ce își 

desfășoară activitatea în cadrul instituției. 

Codul are aplicabilitate generală, în atingerea obiectivelor fiind în legătură strânsă cu Regulamentul de 

organizare și funcționare, Regulamentul intern și celelalte documente ce au relevanță asupra conduitei 

personalului. 

Codul etic stabilește valorile, principiile și normele de etică și conduită profesională pe care angajații și 

partenerii/colaboratorii instituției consimt să le respecte şi să le aplice în activitatea desfășurată în 

cadrul instituției. 

Conform Standardului 1 – Etica și Integritatea, implementarea codului etic în cadrul unei instituții publice 

este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea apariției unor situații care ar 

putea afecta reputația și prestigiul instituției. Acesta reflectă valorile și standardele etice ale instituției, 

asumate în activitățile derulate în beneficiul serviciului public. 

Codul etic este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice către personalul angajat. Codul etic 

reprezintă un ghid de comportament în diferite contexte instituționale și stabilește principii și reguli la 

care aderă tot personalul contractual din cadrul entității publice, instituțiile din subordine, precum și 
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partenerii/colaboratorii instituției. 

Furnizând un model de ținută, Codul etic definește valorile, principiile și normele pe care personalul 

entității publice, instituțiile din subordine, precum și colaboratorii instituției trebuie să le respecte: 

în activitatea desfășurată în cadrul instituției, în concordanță cu valorile și obiectivele instituției, pentru 

menținerea unui climat organizațional pozitiv și eficient; 

în activitatea desfășurată în afara instituției, în relațiile pe care le dezvoltă cu toate categoriile de 

public, pentru dezvoltarea notorietății și menținerea imaginii și reputației. 

Existența unui Cod etic are drept scop menținerea unui înalt standard de etică și integritate în derularea 

activităților instituției și în relația cu oricare partener/colaborator, precum și cu autoritățile publice, 

opinia publică și presa. 

Ce urmărim prin Codul de etică şi conduită profesională? 

Pentru a îndeplini obiectivele de asigurare a creșterii calității serviciilor oferite în cadrul instituției, al 

bunei administrări în realizarea interesului public, al eliminării birocraţiei şi a prevenirii faptelor de 

corupţie din administraţia publică, Codul este interpretat ca fiind un ghid comportamental moral și 

profesional, atât în timpul desfășurării activității profesionale, cât și în afara acesteia, în măsura în care 

pot fi afectate renumele și imaginea instituției. 

Codurile de conduită pot viza grupuri sau instituții foarte diverse, de la categorii profesionale până la 

companii sau instituții publice. Pentru sectorul public, „considerând că aceste coduri reprezintă mai mult 

o reflectare a înțelegerii politice a valorilor etice, a căror aplicare în instituțiile publice este așteptată de 

către societate, codurile de conduită joacă un rol important în dezvoltarea unor atitudini, practici și 

proceduri, care să îmbunătățească calitatea guvernării.” 

La nivel european, în domeniul administrației publice se pot evidenția: 

Codul European al Bunei Conduite Administrative; 

Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind Codul de conduită pentru 

funcționarii publici. 

La nivel național, cadrul legal general privind codurile de conduită este asigurat prin: 
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O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Art. 368 reglementează principiile aplicabile conduitei 

profesionale atât funcționarilor publici, cât și personalului contractual din administrația publică. 

Îndatoririle funcționarilor publici prevăzute expres în Codul administrativ sunt formulate în legătură cu: 

• respectarea Constituției și a legilor; 

• profesionalismul și imparțialitatea; 

• exercitarea libertății de exprimare; asigurarea unui serviciu public de calitate; 

• loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice; 

• informarea autorității sau instituției publice cu privire la situația personală generatoare de acte 

juridice; 

• interdicții și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică; 

• interdicția de a folosi atribuțiile funcției în alte scopuri decât cele prevăzute de lege; 

• îndeplinirea atribuțiilor; 

• limitele delegării atribuțiilor; păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și 

confidențialitatea; 

• interdicția privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje; 

• utilizarea responsabilă a resurselor publice; 

• subordonarea ierarhică; 

• limitarea participării la achiziții, concesionari sau închirieri; 

• respectarea regimului juridic al conflictului de interese; 

• activitatea publică; conduita în relațiile cu cetățenii; 

• conduita în cadrul relațiilor internaționale; 
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• obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor; 

• respectarea regimului privind sănătatea și securitatea în muncă. 

Cu toate că O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ este în vigoare din 5 iulie 2019, sunt încă 

multe coduri de conduită elaborate în cadrul unor instituții publice în temeiul OSGG nr. 600/2018 ce fac 

referire la Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și Legea nr. 477/2004 privind 

Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, legi abrogate prin art. 

597 alin. (2) lit. k) și l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Esența prevederilor celor două legi abrogate a fost preluată, într-o abordare îmbunătățită, în Codul 

administrativ; este, însă, necesară adaptarea codurilor de conduită elaborate anterior adoptării Codului 

administrativ la noile reglementări. 

Procesul de coordonare și controlul normelor de conduită și pentru personalul contractual sunt 

reglementate de prevederile art. 558 alin. (1) și (2) din Codul administrativ. În conformitate cu 

prevederile acestui text de lege, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a coordona, controla și 

monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul propriu sau din 

instituțiile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea prevederilor în domeniul 

legislației muncii și a legislației specifice aplicabile. Normele de conduită sunt obligatorii pentru 

personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice. 

Consilierul de etică 

În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de către 

funcționarii publici, conducătorii autorităților și instituțiilor publice desemnează un consilier de etică, 

funcționar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane. De asemenea, autoritățile și 

instituțiile publice au obligația de a coordona, controla și monitoriza respectarea normelor de conduită 

de către personalul contractual, din aparatul propriu sau din instituțiile aflate în subordine, coordonare 

sau sub autoritate, cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii și a legislației specifice 

aplicabile – art. 558 alin. (1) din Codul administrativ. 

Aplicarea eficientă a principiilor și normelor de conduită presupune un rol activ, de prevenire, pe care îl 

îndeplinește consilierul de etică, care exercită atribuțiile prevăzute de art. 454 din Codul administrativ, 

după cum urmează: 
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1. monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către 

funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice și întocmește rapoarte și analize cu 

privire la acestea; 

2. desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici sau la 

inițiativa sa atunci când funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita 

adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia; 

3. elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea 

funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și care ar putea determina o 

încălcare a principiilor și normelor de conduită, pe care le înainteazăconducătorului autorității sau 

instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a 

vulnerabilităților; 

4. organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, modificări 

ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații pentru 

autoritățile și instituțiile publice pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu 

administrația publică sau cu autoritatea sau instituția publică respectivă; 

5. semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și 

normelor de conduită în activitatea funcționarilor publici; 

6. analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității 

autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația 

directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea 

comisiilor de disciplină; 

7. poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor direcți ai 

activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură 

relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de 

autoritatea sau instituția publică respectivă. 

Așa cum arătam și mai sus, însă, chiar dacă atribuțiile exercitate de către consilierul de etică vizează, 

conform art. 454 din Codul administrativ, mai sus menționat, aplicarea și monitorizarea respectării 

principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici, în același timp autorităților și 

instituțiilor publice le revine obligația de a se asigura de respectarea regulilor de conduită și de către 
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personalul contractual. În acest context, este util de remarcat că principiile aplicabile conduitei 

profesionale, statuate de art. 368 din Codul administrativ, vizează în egală măsură funcționarii publici și 

personalul contractual din administrația publică. 

Așadar, nu întâmplător practica instituțională arată că una dintre cele mai eficiente soluții pentru 

aducerea la îndeplinire a obligațiilor privind coordonarea, controlarea și monitorizarea respectării 

normelor de conduită de către personalul contractual (conform art. 558 din actul normativ anterior 

menționat) este utilizarea aceluiași mecanism al consilierii de etică pentru toți angajații instituției, 

indiferent că vorbim despre funcționari publici ori despre personalul contractual, finalitatea urmărită, 

pentru ambele categorii, fiind similară. 

Activitatea consilierului de etică se concretizează în: 

• monitorizare, prin care se identifică modul de implementare a Codului de conduită și soluții 

pentru rezolvarea problemelor. Cu ajutorul monitorizării se fundamentarea necesarul de 

consultanță, asistență și informare în privința normelor de conduită. Monitorizarea poate include 

și aplicarea de chestionare prin care se evaluează gradul de cunoaștere a normelor etice de către 

angajați. 

• consultanță (consiliere), care presupune oferirea de informații calificate într-un domeniu de 

activitate sau în ceea ce privește o latură specifică a activității celor consiliați; 

• informare, ceea ce presupune, în primul rând, actualizarea continuă a cunoștințelor consilierului 

în domeniile eticii și integrității. Totodată, consilierul de etică informează angajații cu 

privire la normele de etică în vigoare și la modificările survenite. 

Astfel, dacă normele instituie reguli de conduită generale, obligatorii și impersonale, interpretarea și 

aplicarea lor în practică, în activitatea concretă, de zi cu zi, de către funcționarii publici și personalul 

contractual, poate da naștere unor dileme etice cu care se poate confrunta angajatul. 

În acest context, respectarea unor principii de bază în consilierea angajaților cu privire la normele de 

conduită este esențială. „Aceste principii sunt: confidențialitatea și nondiscriminarea: 

• Confidențialitatea 

o Conform acestui principiu, informațiile dobândite în cursul activității de consiliere etică, 
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care se referă la persoane identificabile și situații concrete, trebuie să rămână 

confidențiale și nu vor fi divulgate niciunei persoane din interiorul sau din afara instituției. 

o Consilierul de etică va proteja confidențialitatea tuturor informațiilor personale adunate în 

timpul activității de consiliere și se va abține de la dezvăluirea informațiilor pe care le 

deține despre colegi, despre beneficiari, prietenii sau familia colegilor, despre situații 

concrete, excepție făcând următoarele: prevenirea unui pericol iminent, prevenirea 

săvârșirii unei fapte penale sau împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte 

ori înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. 

• Nondiscriminarea 

o Consilierul de etică va trata orice persoană cu același profesionalism indiferent de cultură, 

naționalitate, etnie, culoare sau rasă, religie, sex sau orientare sexuală, statut marital, 

abilități fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau orice altă caracteristică 

personală, condiție sau statut. 

o Consilierul de etică va manifesta respect față de experiențele, cunoștințele, valorile, 

ideile, opiniile și opțiunile celorlalți și nu va încerca să le impună propriile sale idei, valori 

sau opinii și se va abține de la angajarea de remarci sau comportamente ce aduc prejudicii 

demnității celorlalți. 

Așadar, orice mecanism de consiliere de etică pentru angajați prezintă o serie de beneficii neîndoielnice. 

Astfel, pe de o parte, activitatea de consiliere presupune asistența angajaților din partea unei persoane 

calificate, astfel încât aceștia să poată, în urma sfaturilor oferite de către consilierul de etică, să 

soluționeze în mod corect dilemele etice cu care se confruntă. Desigur, aceasta implică o bună 

cunoaștere a legii și actualizarea permanentă a cunoștințelor specifice, inclusiv prin participarea la 

programele de formare și perfecționare profesională organizate de Institutul Național de Administrație în 

condițiile legii. În acest mod se creează premisele înțelegerii și respectării normelor de conduită în 

contextele tangibile ale activității angajaților dintr-o anumită instituție. 

Pe de altă parte, activitatea de monitorizare asigură colectarea de informații și analizarea acestora în 

scopul utilizării subsecvente atât de consilierul de etică, cât și de conducerea instituției. Monitorizarea 

permite: 

• identificarea problemelor (inclusiv tipologia acestora) întâmpinate în respectarea normelor de 
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conduită, precum și a eventualelor soluții; 

• identificarea cauzelor, riscurilor și vulnerabilităților de natură a conduce la încălcarea normelor de 

conduită – aspecte care sunt aduse la cunoștința conducerii, alături de propuneri de măsuri de 

reducere și/sau eliminarea a acestora; 

• identificarea lacunelor informaționale și subsecvent a nevoilor de informare ale angajaților în 

vederea satisfacerii corespunzătoare a acestora etc. 

Aspectele prezentate anterior sunt aplicabile doar cu titlul de recomandare, dar nu 

constituie o obligație legală. Astfel, în ceea ce privește managementul personalului contractual 

din administrația publică, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a coordona, controla 

și monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul 

propriu sau din instituțiile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea 

prevederilor în domeniul legislației muncii și a legislației specifice aplicabile. Normele de 

conduită sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor 

publice. 

Activitatea Consilierului de etică este coordonată și cu activitatea altor angajați cu rol în managementul 

etic al instituției, ca de exemplu: 

• managementul instituției; 

• persoane cu funcții de conducere desemnate pentru coordonarea aplicării Strategiei Naționale 

Anticorupție; 

• angajații cu funcții de execuție desemnați să țină legătura cu structura de integritate din cadrul 

instituției, în cazul în care există o asemenea structură; 

• responsabilul pentru evaluarea riscurilor de corupție; 

• comisia SCIM; comisia de disciplină; 

• responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate; 

• responsabilul pentru asigurarea accesului la informații de interes public; 

• responsabilul pentru asigurarea transparenței decizionale etc. 

Conform art. 451 alin. (3) din Codul administrativ „desemnarea consilierului de etică se face prin act 
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administrativ al conducătorului instituției publice. Procedura de desemnare, atribuțiile și modalitatea de 

raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului 

respectării principiilor și normelor de conduită a funcționarilor publici se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici”. 

A fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 931 din 1 septembrie 2021 privind procedura de desemnare, 

atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi 

autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi 

normelor privind conduita funcţionarilor publici. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din hotărâre, 

procedura de desemnare a consilierului de etică se aprobă prin act administrativ al conducătorului 

autorității sau instituției publice, la propunerea compartimentului de resurse umane, și trebuie să conțină 

cel puțin următoarele elemente: 

1. numărul de consilieri de etică care își vor desfășura activitatea în cadrul autorității sau instituției 

publice, potrivit art. 451 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

completările ulterioare, precum și procentele aferente atribuțiilor funcționarului public în 

exercitarea funcției publice pe care o deține, respectiv atribuțiilor funcționarului public în 

exercitarea calității de consilier de etică, din totalul atribuțiilor din fișa postului; 

2. perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către funcționarii publici care manifestă 

opțiunea individuală de a dobândi calitatea de consilier de etică; 

3. perioada de verificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 452 alin. (6) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare și selecție a consilierului de etică; 

4. perioada de emitere și comunicare a actului administrativ de desemnare a consilierului de etică. 

Așadar, proiectul de act normativ se fundamentează pe ipoteza că în fiecare instituție publică vor 

exista opțiuni individuale manifestate de funcționari publici pentru dobândirea calității de 

consilier de etică.  
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Declararea cadourilor 

Declararea cadourilor reprezintă o obligație legală reglementată de prevederile Legii nr. 251/2004 privind 

unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 

exercitarea mandatului sau a funcției, precum și de dispozițiile H.G. nr. 1126/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. 

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 251/2004, „cadourile” reprezintă bunurile primite cu titlu 

gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu excepția 

medaliilor, decorațiilor, insignelor, ordinelor, eșarfelor, colanelor și a altora asemenea, primite în 

exercitarea demnității sau a funcției, precum și a obiectelor de birotică cu o valoare de până la 50 de 

euro. 

Titularii acestei obligații sunt următorii: 

• persoanele care au calitatea de demnitar public și cele care dețin funcții de demnitate 

publică, 

• magistrații și cei asimilați acestora, 

• persoanele cu funcții de conducere și de control, 

• funcționarii publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau de interes public, 

celelalte persoane care au obligația să-și declare averea (a se vedea și secțiunea următoare). 

Astfel, în termen de 30 de zile de la primirea unui asemenea „cadou”, primitorul va declara în scris 

primirea bunului, completând în acest sens o declarație, pe care o va înainta, alături de bunul predat. 

Declarația trebuie să cuprindă: 

1. numele, prenumele, locul de muncă și funcția deținută de persoana în cauză; 

2. descrierea în detaliu a bunului; 

3. descrierea împrejurărilor în care a fost primit bunul; 

4. data și semnătura. 
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Evaluarea și inventarierea „cadourilor” reprezintă responsabilitatea Comisiei de evaluare și inventariere a 

bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcției publice, ale cărei mod de constituire, componență, atribuții și procedură de lucru sunt 

reglementate de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004, aprobat prin H.G. nr. 

1126/2004. Comisia este compusă din 3 membri (3 persoane de specialitate din instituție, din care unul 

are calitatea de președinte și are următoarele atribuții legale:  

• înregistrează și ține evidența statistică, cantitativă și valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit 

cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; 

• evaluează și inventariază bunurile; 

• restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro, dacă primitorul nu refuză 

păstrarea acestora; 

• aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu condiția 

achitării de către acesta a diferenței de preț, în cazul în care primitorul a solicitat păstrarea 

acestora; 

• propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unității, transmiterea cu titlu gratuit a 

bunurilor rămase în patrimoniul unității către o instituție publică de profil sau vânzarea prin 

licitație a acestor bunuri; 

• ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse și destinația acestora, în 

condițiile legii; 

• asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea și securitatea bunurilor. 

Evaluarea bunurilor se realizează de către Comisie prin raportare la prețurile pieței – de exemplu, prin 

calcularea mediei aritmetice a prețurilor a trei produse similare, iar la nevoie (de pildă, în cazul 

unicatelor), pot fi selectați și consultați în vederea evaluării experți în domeniu. Trebuie remarcat că, în 

cazul în care primitorii doresc păstrarea bunurilor cu o valoare mai mare de 200 de euro, aceasta trebuie 

aprobată de către Comisie, iar primitorul trebuie să achite diferența de preț; în ceea ce privește bunurile 

a căror valoare este sub 200 de euro, acestea vor fi restituite de Comisie primitorului. 

De exemplu, în cazul în care conducătorul structurii de relații publice din cadrul unei instituții a 

participat, în calitate de reprezentant al instituției, la o conferință în cadrul căreia a primit, la fel ca 

ceilalți participanți, un stilou în valoare de 30 de lei, acesta poate păstra bunul în cauză fără a fi necesar 

să îl declare. Dacă, însă, aceeași persoană, participând în calitate de vorbitor și reprezentant al 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

instituției la o conferință, primește o trusă cu instrumente de scris premium, în valoare de aproximativ 

350 de lei (70 de euro), acesta este obligat să declare bunurile primite, chiar dacă le va putea păstra, 

valoarea acestora fiind sub 200 de euro. 

Lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol sau a altor activități în 

legătură cu exercitarea funcției de către titularii obligației de declarare din cadrul instituției, incluzând și 

destinația bunurilor, trebuie publicată anual, fie pe pagina de internet a instituției, fie în Monitorul 

Oficial al României. O procedură de sistem privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul 

unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției poate fi utilă, mai cu seamă la nivelul 

instituțiilor unde recurența unor astfel de situații este semnificativă, în măsura în care instituția 

apreciază că legislația primară și secundară în materie este insuficient de detaliată. 

Declararea averilor și a intereselor 

Declararea averilor și a intereselor este reglementată, în principal, de prevederile Legii 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 și de dispozițiile Legii nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 

publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul 

entităților în care persoanele au această obligație este asigurată de către persoane responsabile 

desemnate în acest sens, între ale căror atribuții se numără: 

• primirea și înregistrarea declarațiilor de avere și de interese, precum și eliberarea unei 

• dovezi de primire; 

• punerea la dispoziția solicitanților a formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor 

de interese; 

• oferirea de consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și depunerea în 

termen a acestora; 

• publicarea și menținerea declaraților pe pagina de internet a instituției sau la avizierul 
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• acesteia; 

• acordarea de consultanță referitor la conținutul declarațiilor și aplicarea prevederilor legale 

privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și 

întocmirea de note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii 

declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese; 

• recomandarea rectificării declarației de avere/interese, în cazul sesizării de deficiențe în 

completarea acestora etc. 

Este recomandabil ca, la nivelul instituțiilor care se încadrează în prevederile Legii nr. 176/2010, 

activitățile și etapele de implementare a dispozițiilor legale în materia declarării averilor și intereselor să 

fie prevăzute în mod clar în cadrul unei proceduri de sistem. De asemenea, este recomandată 

desemnarea a două20 persoane responsabile cu implementarea prevederilor privind declarațiile de avere 

și interese astfel încât, în cazul indisponibilității uneia dintre aceste persoane (concediu, caz de boală 

etc.), cealaltă să poată asigura continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, precum și participarea 

periodică a acestor persoane la programe de formare în domeniul implementării prevederilor legale 

referitoare la depunerea și completarea declarațiilor de avere și interese. 

Tot cu titlul de recomandare – în lipsa unei dispoziții legale exprese – la nivelul instituției se întocmește 

lista persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese, acestea urmând a fi 

informate, prin e-mail/intranet, de către persoanele responsabile, cu privire la: 

• obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese; 

• modalitatea și termenul de depunere a acestora; 

• posibilitatea primirii, la cerere, de consultanță cu privire la completarea declarațiilor. 

De asemenea, se pot pune la dispoziția persoanelor ce au obligația depunerii declarațiilor formularele 

declarațiilor și Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese elaborat de Agenția Națională 

de Integritate. 

Atât conținutul, cât și forma declarațiilor sunt reglementate de lege și începând cu anul 2022, depunerea 

se face electronic, în platforma eDAI (ANI). Declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează 

în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, pe propria răspundere, potrivit 
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anexelor nr. 1, respectiv nr. 2 la Legea nr. 176/201022. 

De la 1 ianuarie 2022 declarațiile de avere și interese pot fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, 

certificate cu semnătură electronică calificată. Așadar, în cazul în care deponentul nu deține încă o 

semnătură electronică calificată, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa și transmite 

declarațiile prin modulul eDAI, semnate olograf. Declarațiile de avere cuprind, pe lângă drepturile și 

obligațiile declarantului, și pe cele ale soțului sau soției, precum și pe cele ale copiilor aflați în 

întreținere, iar declarațiile de interese cuprind o serie de funcții și activități exclusiv ale titularului 

obligației, precum și, în cazul contractelor, inclusiv a celor de asistență juridică, consultanță juridică, 

consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau 

demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți 

comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar, și contractele încheiate în 

mod direct de către soțul sau soția declarantului și rudele de gradul I ale acestuia (copiii sau părinții). 

Declarațiile de avere și de interese se depun: 

• în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție ori de la data începerii activității; 

• anual, cel mai târziu la data de 15 iunie; declarațiile de avere se întocmesc pentru anul fiscal 

anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv cu privire la situația la data 

declarării pentru celelalte capitole din declarație, potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010; 

• în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării în cazul persoanelor suspendate din 

exercițiul funcției sau al demnității publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal 

(acestea vor actualiza declarațiile); 

• în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității (sunt 

depuse noi declarații), 

• de către persoanele care candidează pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, 

consilier județean, consilier local sau primar; declarațiile de avere și de interese se depun la Biroul 

Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripție, odată cu declarația de 

acceptare a candidaturii, în două exemplare. 

Declarațiile de avere și de interese pot fi rectificate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 

176/2010: 
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• la inițiativa persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de 

avere și declarațiile de interese. Recomandarea privind rectificarea declarațiilor se face în scris și 

se transmite declarantului prin scrisoare recomandată sau se înmânează acestuia pe bază de 

semnătură de primire. Declarantul își poate rectifica declarația de avere și/sau declarația de 

interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării; 

• la inițiativa declarantului: în termen de 40 de zile de la depunerea inițială a declarației de avere 

și/sau a declarației de interese. Declarațiile rectificate, împreună cu eventualele documente 

justificative depuse, se trimit de îndată Agenției Naționale de Integritate, în copie certificată, de 

către persoana responsabilă. 

Declarațiile de avere și declarațiile de interese depuse sunt înregistrate; apoi, în termen de 10 zile de la 

primire, sunt transmise, în copie certificată, Agenției Naționale de Integritate, împreună cu registrele 

declarațiilor de avere și declarațiilor de interese, de asemenea, în copie certificată. 

Evaluarea declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor 

patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla 

persoanele cărora le incumbă obligația de declarare a averilor și intereselor, pe perioada îndeplinirii 

funcțiilor și demnităților publice, reprezintă, așadar, responsabilitatea Agenției Naționale de Integritate. 

Activitatea de evaluare se desfășoară de către inspectorii de integritate din cadrul Agenției, cu privire la 

situația averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a conflictelor de interese 

și a incompatibilităților, în baza unor principii prevăzute de lege: legalitatea, confidențialitatea, 

imparțialitatea, independența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum și 

prezumția dobândirii licite a averii. 

Nerespectarea prevederilor legale privind declararea averilor și a intereselor este sancționată de 

dispozițiile legale, putându-se întruni și elementele constitutive ale unei infracțiuni sau a unei 

contravenții, astfel: 

1. nerespectarea obligației de a răspunde solicitărilor Agenției Naționale de Integritate, care se 

sancționează cu amendă civilă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere; 

2. infracțiunea de fals în declarații: depunerea, cu intenție, a declarației de avere sau a declarației 

de interese care nu corespunde adevărului; se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă; 
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3. contravenții: 

• nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de 

Legea nr. 176/2010, precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit anexei nr. 1, a 

cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri; 

• nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 (adică a atribuțiilor 

legale) de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legii, precum și 

nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 176/2010 de către conducătorul entității33; 

• neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcției publice, după caz, 

atunci când actul de constatare a rămas definitiv, dacă fapta nu constituie infracțiune. 

• Contravențiile mai sus menționate se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. 

Conflicte de interese 

Conform definiției prevăzute de art. 13 alin. 1 din Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei privind codurile de conduită pentru funcționarii publici, conflictul de interese se naște 

în situația în care un funcționar public are un interes personal de natură să influențeze sau să pară a 

influența exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor sale oficiale; interesul personal al funcționarului 

public vizează orice avantaj pentru el însuși sau ea însăși sau în favoarea familiei sale, a părinților, 

prietenilor sau persoanelor apropriate, sau a persoanelor sau organizațiilor cu care el sau ea au avut 

relații de afaceri sau politice, precum și, de asemenea, orice obligație financiară sau civilă la care este 

constrâns funcționarul public. 

De asemenea, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), un „conflict de 

interese” implică un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui funcționar 

public, în care funcționarul public are interese, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea 

influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților oficiale. Așadar, și în acest caz 

vorbim despre o posibilitate: potrivit Ghidului OECD, un conflict potențial apare atunci când un funcționar 

public are interese personale care sunt de o asemenea natură încât s-ar produce un conflict de interese 

dacă funcționarul ar avea atribuții oficiale în acea privință (conflictuale) în viitor. În cazul în care 

conflictul de interese s-a concretizat înfapte, adică în compromiterea îndeplinirii corecte a sarcinilor unui 

funcționar public, situația specifică respectivă trebuie privită mai degrabă ca un caz de comportament 

necorespunzător sau „abuz în serviciu” sau chiar ca un caz de corupție și nu ca un „conflict de interese”. 

În același timp, textul considerentului (104) din preambulul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al 
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Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii vorbește despre oportunitatea identificării și tratării în mod separat a diferitelor cazuri 

care în mod obișnuit sunt numite situații de „conflict de interese”. Astfel, noțiunea de „conflict de 

interese” ar trebui utilizată exclusiv în cazurile în care o persoană sau o entitate cu responsabilități în 

ceea ce privește execuția, auditul sau controlul bugetului, un funcționar sau un agent al unei instituții a 

Uniunii sau o autoritate națională de la orice nivel se află într-o situație de conflict de interese. Însă 

încercările de a influența în mod necorespunzător o procedură de atribuire sau de a obține 

informații confidențiale ar trebui considerate drept o abatere profesională gravă care poate conduce la 

respingerea din cadrul procedurii de atribuire și/sau la excluderea de la fondurile Uniunii. În plus, 

operatorii economici s-ar putea afla în situația în care nu ar trebui să fie selectați pentru a executa un 

contract din cauza unui conflict de interese profesional. 

Tot astfel este prevăzută și definiția pe care o oferă art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 

2018/1046: un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor 

unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menționate la alineatul (1), este compromisă din motive 

care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt 

interes personal direct sau indirect. 

În legislația națională, definiția prevăzută de art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, este formulată în același sens: prin conflict de interese se înțelege 

situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de 

natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin 

potrivit Constituției și altor acte normative. 

Trebuie, așadar, observat că pentru a fi în prezența unui conflict de interese, în toate situațiile mai sus 

menționate, nu este nevoie ca interesul personal să se concretizeze; pentru apariția unui conflict de 

interese este necesară și suficientă existența interesului personal și capacitatea acestuia de a influența 

îndeplinirea atribuțiilor demnitarului sau funcționarului public – sau, cu alte cuvinte, capacitate de a 

influența îndeplinirea interesului public cu care interesul personal intră în conflict. 

Diferit de cele de mai sus, anterior modificării ca efect al Legii nr. 193/2017, art. 301 din Codul penal 

definea conflictul de interese ca fiind fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, 

un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II 
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inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani sau din partea 

căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură. Subsecvent acestei modificări, odată cu 

restrângerea conținutului juridic al infracțiunii la fapta funcționarului public care, în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru 

soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, denumirea infracțiunii prevăzute de art. 301 

din Codul penal devine folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. 

În ceea ce privește funcționarii publici, conform art. 445 alin. (1) – (3) din Codul administrativ, aceștia au 

obligația de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese, exercitând în acest sens un rol 

activ, având obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de un conflict de interese și de a 

acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acesteia, iar în cazul intervenirii unui 

conflict de interese, acestora le revine obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru 

încetarea conflictului de interese, în termen legal. Situațiile de conflict de interese pentru funcționarii 

publici sunt reglementate de art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003; astfel, funcționarul public este în 

conflict de interese dacă: 

1. este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privirela persoane 

fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; 

2. participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au 

calitatea de soț sau rudă de gradul I; 

3. interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care 

trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. 

În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarului public îi revine obligația de a se abține de la 

rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și de a îl informa de îndată pe 

șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct, care, la rândul lui, este obligat să ia măsurile care se 

impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data 

luării la cunoștință. 

În cazurile de conflict de interese, conducătorul autorității sau instituției publice, la propunerea șefului 

ierarhic căruia îi este subordonat direct funcționarul public în cauza, va desemna un alt funcționar 

public, care are aceeași pregătire și nivel de experiență. 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice conține o reglementare specială a conflictului de interese, 
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potrivit obiectului de reglementare al acestui act normativ. Astfel, conform prevederilor art. 58 din 

Legea nr. 98/2016, conflictul de interese este definit ca fiind 

„orice situație în care membrii personalul autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii care 

acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire 

sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau 

un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori 

independența lor în contextul derulării procedurii de atribuire”. 

Concluzionând, trebuie remarcat că, deși conflictul de interese nu înseamnă, în sine, corupție, apariția 

unui conflict între interesele personale ale unui funcționar public și îndatoririle lui legale, fără ca acesta 

să fie rezolvat sau sancționat, poate avea ca rezultat corupția; un conflict de interese se poate 

concretiza, așadar, în cele din urmă, într-o infracțiune de corupție sau de serviciu. Soluționarea 

conflictelor de interese vizează, în consecință, adoptarea deciziilor în cadrul administrației publice 

exclusiv în baza interesului public. 

Incompatibilități 

„Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifestă atât în sistemul administrativ, cât și în mass-

media, este confuzia care se creează între conflictul de interese și incompatibilități. Dacă, pentru 

existența unui conflict de interese persoanele publice trebuie să ia o decizie care să influențeze un 

interes personal, pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia 

nicio decizie, fiind suficient faptul că exercită concomitent două sau mai multe funcții al căror cumul 

este interzis de lege.” 

Art. 445 din Codul administrativ reglementează respectarea regimului juridic al conflictului de interese și 

al incompatibilităților, instituind obligația respectării întocmai a regimului juridic al incompatibilităților. 

Corelativ, funcționarii publici trebuie să evalueze situațiile care pot genera o situație de 

incompatibilitate și să acționeze pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora, iar în 

cazul în care intervine o incompatibilitate, funcționarii publici au obligația de a acționa conform 

prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a conflictului de interese, în termenul legal. 

Pentru ca un funcționar public să se afle, așadar, într-o situație de incompatibilitate, acesta trebuie să 

dețină simultan două sau mai multe funcții a căror cumulare este interzisă de legislația aplicabilă sau dacă 

între acesta și un alt funcționar public având calitatea de soț/soție sau rudă de gradul I există raporturi 

ierarhice directe. 
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Astfel, necesitatea evaluării situațiilor care ar putea conduce la o stare de incompatibilitate intervine fie 

în momentul în care un funcționar public intenționează să dețină, pe lângă funcția de bază, și o altă 

funcție sau să desfășoare o altă activitate, fie în cazul în care o rudă de gradul I sau soțul/soția, 

promovează sau este ales ori numit într-o funcție ierarhic superioară. În aceste situații, funcționarul în 

cauză trebuie să aprecieze dacă noua funcție sau activitate este între cele interzise de prevederile legii 

sau dacă, în urma examenului sau concursului de promovare într-o funcție publică de conducere sau într-o 

funcție publică din categoria înalților funcționari publici ori în cazul învestirii sau numirii într-o funcție de 

demnitate publică, între acesta și ruda de gradul I ori soțul soția va interveni un raport ierarhic direct – 

cu alte cuvinte, dacă se va subordona sau supraordona în mod direct soțului/soției ori rudei de gradul I, 

potrivit celor ce urmează. 

Astfel, funcționarii publici nu pot exercita nicio altă funcție publică sau calitate decât cea în care au fost 

numiți, și nici funcții de demnitate publică. Potrivit art. 94 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, funcționarii 

publici nu pot deține alte funcții și nu pot fi desfășurate alte activități, remunerate sau nu, după cum 

urmează: 

• în cadrul autorităților sau instituțiilor publice; 

• în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este suspendat 

din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale; 

• în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ 

• din sectorul public; 

• în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

Un alt caz de incompatibilitate, despre care se vorbește mai sus, este reglementat de art. 95 alin. (1) și 

(2) din Legea nr. 161/2003, care interzice raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici 

respectivi sunt soți sau rude de gradul I (părinți sau copii), inclusiv în cazul în care șeful ierarhic direct 

este demnitar. În cazul în care intervine o asemenea situație, persoanele în cauză sunt obligate să opteze 

pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunțarea la calitatea de demnitar în termen de 60 de 

zile. Aceste situații, precum și neîndeplinirea obligației menționate anterior, se constată de către șeful 

ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe 

dintre funcționarii publici soți sau rude de gradul I. 
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Alin. (2^1) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 reglementează o serie de cazuri care nu constituie situații de 

incompatibilitate conform celor prevăzute de lit. a) și c) citate mai sus. De asemenea, potrivit legii, 

situația în care funcționarul public este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de 

proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe 

contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, nu constituie un caz de 

incompatibilitate, cu excepțiile prevăzute de lege. 

Totodată, conform prevederilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, nu constituie situații de 

incompatibilitate exercitarea de: 

• funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației 

literarartistice; 

• funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau 

indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului. 

• Între măsurile de prevenire, respectiv de identificare timpurie ale situațiilor de incompatibilitate 

care pot fi implementate astfel, menționăm următoarele exemple: 

• acordarea de consiliere (de către consilierul de etică, consilierul / structura de integritate, 

responsabilul cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate, dacă o astfel de 

funcție este exercitată în instituție) în cazurile în care deținerea simultană a două funcții sau 

exercitarea unei alte activități pe lângă cea de bază ar putea rezulta într-o stare de 

incompatibilitate; 

• completarea, de către persoanele aflate sub incidența prevederilor legale privind 

incompatibilitățile și care intenționează să desfășoare și alte activități în afara celei de bază, a 

unei declarații care să consemneze aceste activități; instituirea și menținerea la nivelul autorității 

sau instituției a unui registru privind incompatibilitățile, în care să fie consemnate declarațiile 

menționate anterior, sesizările cu privire la existența unei incompatibilități, precum și cazurile în 

care ANI a fost sesizată ori s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării evaluării, evidența 

solicitărilor de puncte de vedere adresate către ANI, precum și a răspunsurilor la aceste solicitări, 

măsurile adoptate în cazurile în care starea de incompatibilitate a persoanelor a rămas definitivă 

în urma deciziei instanței sau a necontestării raportului de evaluare. 

Nerespectarea normelor legale privind incompatibilitatea (și a conflictelor de interese) este sancționată 
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de lege. Astfel, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 176/2010, următoarele fapte constituie 

abateri disciplinare și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității 

respective: 

• fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act 

juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale 

privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate; sancțiunea se aplică în măsura în 

care prevederile legii nu derogă de la reglementarea aplicabilă și dacă fapta nu întrunește 

elementele constitutive ale unei infracțiuni – alin. (1); 

• fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de 

interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere 

disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității 

respective – alin. (3). 

Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage) 

„O formă specială de conflict de interese se produce prin pantouflage (limba franceză) sau amakudari 

(limba japoneză). Aceasta se referă la părăsirea de către angajații/ funcționarii publici a sectorului public 

pentru a fi angajați în domeniul privat.” 

Sunt atinse interesele statului, de exemplu, când funcționarii publici urmează cursuri de pregătire în 

diverse specializări din bani publici, după care părăsesc domeniul public pentru a se angaja în domeniul 

privat unde sunt mai bine plătiți. 

Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporește 

importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care 

apar la migrarea funcționarilor publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem 

care abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: 

1. să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; 

2. 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 și 

3. să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt 

utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora. În cadrul acestui fenomen, 
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riscurile de expunere la corupție sunt deosebit de crescute. 

Pe lângă protecția încrederii pe care cetățenii o au în proprii administratori, trebuie, prin urmare, să se 

asigure realizarea unui dublu obiectiv; pe de o parte, garantarea că informațiile specifice primite și 

contactele personale dobândite pe perioada serviciului public nu sunt utilizate abuziv odată transferate în 

sectorul privat; pe de altă parte, asigurarea că, în desfășurarea activității sale, funcționarul public nu este 

influențat de interese personale, inclusiv speranța într-o nouă funcție în sectorul privat. În acest sens, 

trebuie dezvoltate politicile adecvate în vederea consolidării loialității funcționarilor publici atât pe 

perioada activității lor, cât și după trecerea eventuală în sectorul privat. 

Pantouflage-ul este reglementat lapidar în legislația românească, prin intermediul unor texte legale 

prevăzute disparat în diverse acte normative, astfel: 

• în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de 

interese, art. 61 prevede că ofertantul declarat câștigător cu care autoritatea contractantă a 

încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri 

privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție 

publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști 

angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura 

de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în 

procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție 

publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea 

rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern prevede în art. 22, alin. 5 că auditorilor interni nu 

trebuie să li se încredințeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceștia 

au deținut funcții sau au fost implicați în alt mod; această interdicție se poate ridica după trecerea 

unei perioade de 3 ani. 

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 

publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției prevede în 

art. 94 alin. (3) că funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități 

de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ de 

natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) din lege nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda 
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consultanță de specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor 

publici. 

• O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 

în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 

prevede în art. 13 alin.( 1) că beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de 

a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 

luni de la semnarea contractului de finanțare. 

• art. 70 din Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

prevede că persoana care a exercitat o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de 

specialitate în cadrul Consiliului Concurenței, care dorește să exercite o activitate profesională în 

sectorul privat, remunerată sau nu, în termen de trei ani de la data încetării mandatului sau a 

raporturilor de serviciu, notifică Consiliul Concurenței cu privire la aceasta, solicitând în prealabil 

avizul favorabil al autorității de concurență. În cazul în care activitatea ce urmează a fi desfășurată 

în sectorul privat are legătură cu domeniul economic circumscris activității exercitate la Consiliul 

Concurenței de persoana interesată în decursul ultimilor trei ani de exercitare a funcției și poate fi 

incompatibilă cu interesele legitime ale autorității, Consiliul Concurenței poate, luând în 

considerare interesul instituției, fie să emită un aviz negativ față de solicitarea adresată, fie să 

adopte un aviz favorabil care să conțină obligația respectării în exercitarea activității a oricăror 

condiții pe care le consideră adecvate. 

Sunt autorități și instituții publice care și-au adoptat proceduri de sistem/ operaționale privind 

pantouflage-ul, proceduri care conțin modele pentru Declarația de pantouflage și Registrul monitorizării 

situațiilor de pantouflage prin intermediul acestor proceduri este recomandabil să se stabilească 

desemnarea unei persoane responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage, precum și elaborarea 

și actualizarea listei cu angajații care intră sub incidența prevederilor legale privind pantouflage-ul. 

Instituţii responsabile de prevenirea și combaterea corupţiei: 

Pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, de-a lungul timpului au fost înfiinţate la nivel internaţional şi 

naţional mai multe structuri: 

• GRECO: Grupul Statelor împotriva Corupţiei 
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• EPAC: Parteneri europeni împotriva corupţiei 

• IAACA Asociaţia internaţională a autorităţilor anticorupţie 

• OLAF: Oficiul European de Luptă Anti-fraudă 

• Parchetul european 

• Curtea de Conturi Europeană 

• Transparency International: organizaţia mondială anticorupţie 

• Network for Integrity: Reţeaua pentru Integritate 

• DNA: Direcţia Naţională Anticorupţie 

• DGA: Direcţia Generală Anticorupţie (a lansat şi TelVerde - 0 800 806 806) 

• DLAF: Departamentul de Luptă Anti-fraudă din România 

• ANI: Agenţia Naţională de Integritate 

• CNI: Consiliul Naţional de Integritate 

• Curtea de Conturi a României 

• TI-RO: Asociaţia Română pentru Transparenţă 

• IPP: Institutul pentru Politici Publice 

• APD: Asociaţia Pro Democraţia 

• AID: Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei 

Drepturi garantate pentru cetăţeni: 

Constituţia României şi actele normative subsecvente garantează o serie de drepturi cetăţenilor, 

pentru ca aceştia să fie protejaţi împotriva actelor de corupţie. 

Informare si conştientizare: 
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Au fost desfăşurate campanii de informare şi conştientizare destinate prevenirii şi combaterii corupţiei. 

Incriminarea si sancţionarea faptelor de corupţie: 

Prin Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal al României au fost incriminate ca fapte de corupţie darea de 

mită, luarea de mită, traficul de influenţă şi cumpărarea de influenţă, 

iar prin Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie aria acestora 

a fost extinsă cu infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi infracţiuni în legătură cu interesele 

financiare ale Uniunii Europene. Pentru toate acestea au fost stabilite ca sancţiuni închisoarea, interzicerea 

unor drepturi şi confiscarea bunurilor care au făcut obiectul infracţiunii. 

Stabilirea indicatorilor şi urmărirea rezultatelor anticorupţie 

Principalii indicatori din domeniul corupţiei sunt: 

• MCV: Mecanismul de cooperare şi verificare S CPI: Indicele de Percepţie a Corupţiei S BPI: Indicele 

Plătitorilor de Mită 

• GCB: Barometrul Global al Corupţiei 

• WGI: Worldwide Governance Indicators - Indicele de Guvernare Globală, indicatorul controlul 

corupţiei 

Periodic, rezultatele anticorupţie se urmăresc atât la nivel internaţional, cât şi naţional. La nivel 

internaţional, principalele rapoarte sunt Raportul global asupra corupţiei, Raportul Global privind 

Integritatea şi Raportul anticorupţie ale Uniunii Europene (EU Anticorruption Report). La nivel naţional, 

anual se realizează Rapoarte privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA). 

După cum am văzut, în ultimii ani a existat la nivel internaţional o preocupare din ce în ce mai accentuată 

pentru lupta împotriva corupţiei. România şi-a asumat în scris să participe şi ea, la rândul ei, cu toate 

forţele, la distrugerea acestui flagel. A fost adoptată o vastă legislaţie în domeniu, au fost create o serie 

de instituţii anticorupţie, au fost elaborate strategii, au fost realizate campanii de informare a populaţiei 

etc. 

Din păcate, presiunea politică, abuzurile, incompetenţa şi indiferenţa au făcut ca rezultatele să fie extrem 

de modeste. În plus, unele dintre metode şi-au dovedit ineficienţa şi necesită în mod obligatoriu o altă 

abordare. 
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Capitolul 4: Mecanisme de combatere a corupției  

Sesizarea incidentelor de integritate (Avertizorul de integritate) 

Baza legală 

Legea nr. 571 din 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

Avertizarea în interes public 

a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care 

presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, 

eficacității, economicității și transparenței; 

b) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit. a) și care este încadrată în una dintre 

autoritățile publice, instituțiile publice sau în celelalte unități prevăzute la art. 2; 

c) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de 

lege sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice, instituțiilor publice sau a 

celorlalte unități prevăzute la art. 2. 

Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele: 

a) principiul legalității, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute 

la art. 2 au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera 

concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, 

integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte 

unități prevăzute la art. 2 sunt ocrotite și promovate de lege; 

c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este 

datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită; 

d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori 

sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe 

pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele 

deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 
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e) principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități 

prevăzute la art. 2 sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad 

ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor; 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public 

cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea 

administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 

2; 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi 

pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă; 

h) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, 

instituție publică sau în altă unitate bugetară dintre cele prevăzute la art. 2, care a făcut o sesizare, 

convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. 

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către angajaţi, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, 

contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte: 

a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu 

infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; 

b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; 

c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute 

la art. 2; 

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese; 

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite 

politic; 

g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale; 

h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile; 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

i) incompetența sau neglijența în serviciu; 

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și 

eliberare din funcție; 

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; 

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; 

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, 

instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2; 

n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii 

interesului public. 

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcută, alternativ 

sau cumulativ: 

a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5; 

b) conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din care face parte 

persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar 

dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 

c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității publice, instituției publice sau 

al unității prevăzute la art. 2, din care face parte persoana care a încălcat legea, conform art. 5; 

d) organelor judiciare; 

e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților; 

f) comisiilor parlamentare; 

g) mass-media; 

h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

i) organizațiilor neguvernamentale. 
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În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum 

urmează: 

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, în condițiile art. 4 lit. h), până 

la proba contrară; 

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină 

sau alte organisme similare din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor unități 

prevăzute la art. 2 au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației 

profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorității publice, instituției publice 

sau a unității bugetare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului 

și a sancțiunii disciplinare aplicate. 

(2) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, 

ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism 

similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea (sunt aplicabile inclusiv prevederile 

Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor). 

În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune anularea 

sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare 

a unei avertizări în interes public, făcută cu bună- credinţă. 

Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin 

compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi instituţii, pentru a 

înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public. 

Evaluarea incidentelor de integritate 

Conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, Obiectivul General 1, identificarea, evaluarea şi 

raportarea unitară a incidentelor de integritate, se face conform Metodologiei din 2 august 2018 de 

evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale. 

Metodologie are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de integritate din cadrul autorităţilor sau 

instituţiilor publice prevăzute la art. 1 prin obţinerea şi analiza informaţiilor relevante şi propunerea 

măsurilor de prevenire şi control. 

Evaluarea incidentelor de integritate reprezintă activitatea desfăşurată de către responsabilul desemnat în 
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acest scop de către conducătorul instituţiei, constând în obţinerea şi analiza de informaţii relevante privind 

incidentele de integritate şi propunerea măsurilor de prevenire şi/sau control. 

Etape în evaluarea incidentelor de integritate 
Desemnarea responsabilului 

Conducătorul autorităţii publice desemnează, prin act intern, responsabilul pentru implementarea 

metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul 

cărora nu se poate desemna un responsabil pentru implementarea metodologiei, atribuţiile privind 

metodologia de evaluare a incidentelor de integritate se îndeplinesc de către instituţia supraordonată în 

beneficiul acestora. 

Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfăşoară următoarele activităţi: 

1. obţinerea de informaţii privind incidentul de integritate; 

2. analiza incidentului de integritate; 

3. propunerea de măsuri de prevenire şi/sau control. 

Obţinerea de informaţii privind incidentul de integritate 

Conducerea autorităţii sau instituţiei publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane 

sau alte structuri din cadrul acesteia care deţin informaţii cu privire la dispunerea unor măsuri privind un 

incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea metodologiei şi transmit acestuia 

informaţiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în 

termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a incidentului de integritate respectiv. 

În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate 

solicita informaţii Agenţiei Naţionale de Integritate, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi altor autorităţi sau instituţii publice care deţin informaţii privind 

incidentul de integritate. 
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Conţinutul analizei incidentelor de integritate 

Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte: 

1. tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat; 

2. sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate şi funcţia persoanei care l-

a săvârşit; 

3. starea de fapt şi modul de operare; 

4. cadrul legislativ aplicabil şi procedurile interne din cadrul autorităţii sau instituţiei publice 

5. relevante pentru incidentul analizat; 

6. cauzele incidentului de integritate, prin raportare la ameninţările şi vulnerabilităţile 

identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupţie, precum şi cele aferente 

incidentului de integritate evaluat; 

7. durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară; 

8. sancţiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate; 

9. efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârşit 

incidentul de integritate; 

10. impactul incidentului de integritate asupra activităţii autorităţii sau instituţiei publice. 

11. Pe baza informaţiilor obţinute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmeşte, 

pentru fiecare incident de integritate produs, un raport care descrie evenimentul de 

integritate și, conține și propuneri de măsuri pentru prevenirea apariţiei unui incident similar, 

precum şi responsabilul şi termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire şi/sau 

control propuse. Raportul se transmite spre aprobare conducerii autorităţii sau instituţiei 

publice. 

În ipoteza prevăzută de art. 5 alin. (2), raportul de evaluare a incidentului de integritate 

se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate. 
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Raportul de evaluare a incidentului de integritate conține analiza ex-post a incidentelor de integritate din 

cadrul instituţiei prin obţinerea şi analiza informaţiilor relevante şi propunerea măsurilor de prevenire şi 

control, de către responsabilul desemnat în acest scop prin act intern de către conducătorul instituţiei. 

Responsabilul pentru implementare desfăşoară următoarele activităţi: 

• obţinerea de informaţii privind incidentele de integritate; 

• analiza incidentelor de integritate; 

• propunerea de măsuri de prevenire şi/sau control. 

Conducerea instituţiei, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din 

cadrul acesteia care deţin informaţii cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate 

sesizează responsabilul pentru implementare şi transmit acestuia informaţiile sau documentele necesare 

derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, imediat ce iau la cunoştinţă despre apariţia 

unui incident de integritate. 

În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul pentru implementare poate solicita informaţii 

Agenţiei Naţionale de Integritate, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi altor autorităţi sau instituţii publice care deţin informaţii privind incidentul de 

integritate. 
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Capitolul 5 Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025 

Baza legală: Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia 

Concluziile desprinse din implementarea SNA 2016-2020 

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 a fost concepută având ca punct de plecare concluziile extrase 

din implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie anterioare, cea pentru perioada 2012-2015, care a 

arătat următoarele deficienţe: 

• Prevenirea corupţiei a fost abordată doar în mod formal. 

• Legislaţia anticorupţie nu este cunoscută. 

• Procedurile anticorupţie la nivel de instituţii lipsesc. 

• Nu există un parteneriat real cu cetăţeanul. 

• Factorii care favorizează corupţia sunt competenţa unică, netransparenţa, manipularea unor sume 

mari de bani, ineficienţa controlului. 

• Principalele vulnerabilităţi instituţionale în lupta împotriva corupţiei sunt lipsa resurselor 

financiare, a personalului, a motivaţiei, a informărilor, teama de raportare, necunoasterea 

consecinţelor. 

Pornind de la aceste constatări, Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 şi-a stabilit ca scop 

promovarea integrităţii, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ si instituţional în vederea prevenirii 

corupţiei în România. 

Impactul scontat a constat în reducerea substanţială a cazurilor de fraudare şi corupere şi a incidentelor 

de integritate în instituţiile şi întreprinderile publice, prin implementarea măsurilor preventive 

anticorupţie, ca parte a unui plan de integritate dezvoltat pe bază de analiză de risc şi standarde de control 

managerial intern. 

Implicaţiile bugetare estimate pentru implementarea măsurilor anticorupţie pentru perioada 2017-2020 au 
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în vedere un buget minim pentru o instituţie de 900.000 lei (suma se raportează la un număr mediu de 50 

de angajaţi). S-a recomandat şi apelarea la resurse externe (POCA 2014-2020 – Obiectivul 2.2. Creşterea 

transparenţei, eticii si integrităţii la nivelul autorităţilor si instituţiilor publice). 

Strategia Naţională Anticorupţie (denumită în continuare SNA) 2021-2025, în corelare cu recomandările 

formulate de formatele internaţionale anticorupţie la care România este parte sau la care participă, a 

promovat schimbarea paradigmei în ceea ce priveşte abordarea strategică în acest domeniu. 

Astfel, SNA 2021-2025 a inclus obiective şi măsuri care să acţioneze asupra cauzelor mai profunde ale 

corupţiei, abordarea nefiind limitată la combaterea fenomenului. 

Documentul programatic a inclus măsuri care să vizeze prevenirea corupţiei, promovarea integrităţii 

organizaţionale, educaţia anticorupţie şi, nu în ultimul rând, recuperarea creanţelor generate de săvârşirea 

de infracţiuni. 

Corupţia rămâne o provocare la nivel naţional şi regional, deşi în plan strategic, corupţia este fenomenul 

infracţional care a făcut cel mai des şi mai constant obiectul politicilor penale în România, începând cu 

anul 2001. Acest fenomen afectează societatea în cele mai diverse moduri, fiind de natură a genera 

consecinţe negative atât în viaţa economică, cât şi socială a cetăţenilor. În acest sens, s-a putut observa 

că, în anumite instanţe, fenomenul corupţiei a afectat viaţa, integritatea fizică, încrederea faţă de 

instituţiile statului şi patrimoniul cetăţenilor. 

Corupţia rămâne o cauză care limitează perspectivele de dezvoltare a României şi capacitatea de 

promovare a obiectivelor de politică externă, inclusiv a imaginii României în mediul internaţional. Totodată, 

corupţia afectează eficienţa şi profesionalismul din autorităţile şi instituţiile publice, mai ales din 

perspectiva furnizării de servicii de interes general, aspect care generează o încredere scăzută a cetăţenilor 

în capacitatea statului de a gestiona relaţiile sociale. Cauzele fenomenului corupţiei sunt multiple, iar 

problematica prevenirii şi combaterii corupţiei intră în spectrul de competenţă a mai multor instituţii din 

România, care trebuie să coopereze pentru obţinerea sinergiei în activităţile de promovare a integrităţii. 

Din perspectiva mediului de afaceri privat din România, se poate constata că au fost înregistrate evoluţii 

în promovarea integrităţii în mediul de afaceri, mai ales în cadrul întreprinderilor publice, care însă pot 

cunoaşte progrese suplimentare, printr-o colaborare strânsă cu autorităţile şi instituţiile publice, care pot 

impulsiona iniţiativele de promovare a integrităţii în sectorul privat. Corupţia nu reprezintă un impediment 

(deal-breaker) în derularea afacerilor din cauza percepţiei greşite a antreprenorilor potrivit căreia corupţia 
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ar fi necesară pentru a derula unele contracte în România. 

O provocare suplimentară pentru autorităţi este cauzată de rolul corupţiei de facilitator al activităţii 

grupurilor de crimă organizată. Prin urmare, prezenta strategie include un obiectiv specific care are în vedere 

abordarea integrată a corupţiei şi criminalităţii organizate, deoarece graniţa dintre corupţie şi criminalitate 

organizată este doar de ordin formal – conceptual, pentru raţiuni de abordare sistemică şi coerentă din 

punct de vedere legal şi instituţional. 

Totodată, consecinţele generate de pandemia COVID-19 trebuie să fie evaluate de către 

autorităţile şi instituţiile publice competente în vederea gestionării corespunzătoare a 

acestora. Mai multe organizaţii internaţionale din domeniul anticorupţiei au atras atenţia 

asupra provocărilor existente în prezent la adresa transparenţei, achiziţiilor publice (în special, 

în sistemul de sănătate), integrităţii organelor de ordine şi siguranţă publică şi oferirii de 

asistenţă medicală. 

Obiectivele generale ale SNA 2021-2025 

Pentru  a-şi  atinge  scopul  propus,  Strategia  Naţională  Anticorupţie  şi-a  stabilit următoarele 

obiective generale: 

Obiectivul general 1 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizaţional 

Obiectivul general 2 - Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor 

Obiectivul general 3 - Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii administrative pentru 

prevenirea şi combaterea corupţiei 

Obiectivul general 4 - Consolidarea integrităţii în domenii de activitate prioritare 

Obiectivul general 5 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi 

administrative. 

Măsurile anticorupţie impuse de SNA 2021-2025 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, au fost stabilite măsuri la nivel de sistem şi măsuri la nivel de 

instituţie. 

La nivel de instituţie, Strategia Naţională Anticorupţie 2021 – 2025 a prevăzut următoarele măsuri: 

• Elaborarea Agendei de integritate organizațională 
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• Elaborarea, adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea Agendei de 

integritate organizaţională. 

• Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi 

implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018 

• Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 

599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora; 

• Elaborarea Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de 

• risc conform HG nr. 599/2018. 

• Aprobarea prin dispoziție a conducătorului a Planului de integritate și desemnarea, în cadrul 

aceleiași dispoziții a coordonatorului implementării planului de integritate, la nivel de funcţie de 

conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de funcţie de execuţie. 

• Diseminarea în cadrul instituţiei, a Planului de integritate. 

• Transmiterea Planului de integritate către Ministerul Justiţiei. 

• Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi 

vulnerabilităţile nou apărute Transmiterea contribuţiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA şi 

participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei. 
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Capitolul 6: Elaborarea documentaţiei anticorupţie conform SNA 2021-2025 

Agenda de integritate organizațională  

Încurajarea integrităţii şi prevenirea corupţiei este una dintre funcţiile managementului, atât în sectorul 

public, cât şi în sectorul privat. 

Managementul prevenirii şi combaterii corupţiei nu este un scop în sine, ci are rolul de a asigura buna 

funcţionare a instituţiei publice, îndeplinirea mandatului său, creşterea calităţii serviciilor publice şi 

creşterea încrederii beneficiarilor serviciilor publice în instituţia publică. 

Viziunea de management trebuie legată de realitatea administrativă. Personalul din instituţiile şi 

autorităţile publice se confruntă zilnic cu un număr vast de solicitări din partea beneficiarilor, 

reglementări, metodologii, proceduri, reguli, formulare ce trebuie avute în vedere şi poate avea tendinţa 

de a trata măsurile de prevenire a corupţiei drept un set suplimentar de acte ce trebuie realizate. 

Un pericol permanent al funcţiei de management al corupţiei este ritualizarea unor proceduri sau adoptarea 

unor proceduri de faţadă, pentru eschivare. 

Există multiple bariere în a discuta despre problemele interne de corupţie, de aceea managementul trebuie 

să identifice riscurile şi vulnerabilităţile la corupţie printr-un proces participativ, în care se identifică 

tipare şi eşecuri sistemice, nu se incriminează persoane. 

Managementul integrităţii într-o instituţie publică depinde în mare măsură şi de mediul extern, de valorile 

promovate în societate sau de către diverse grupuri sociale, de valorile la care personalul angajat aderă în 

afara orelor de program. Diferenţe există între ceea ce este acceptabil şi inacceptabil, între ceea ce este 

considerat corupţie şi ceea ce nu este considerat corupţie, între elementele care încurajează şi care 

descurajează onestitatea. O catalogare a situaţiilor în alb şi negru tinde să ascundă percepţiile diferite, 

complexitatea conflictului între valori, responsabilităţile comune şi să acutizeze problemele de integritate 

sau de eficacitate a instituţiei publice. 

Impactul deciziilor instituţiei publice asupra beneficiarilor serviciilor publice, cetăţenilor, mediului de 

afaceri şi dezvoltării locale sau regionale poate fi semnificativ, descătuşând energii sau, dimpotrivă, fiind o 

frână în calea diverselor iniţiative. 

Ca atare, un sistem de management al prevenirii şi combaterii corupţiei trebuie să reducă numărul de 

tranzacţii corupte ce implică angajaţii, să reducă câştigurile din fiecare tranzacţie, să sporească 
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probabilitatea de a primi o pedeapsă şi să crească sancţiunile pentru comportamentul corupt. 

Pentru ca implementarea unui sistem anticorupţie la nivelul organizaţiei să poată da rezultate, conducerea 

la cel mai înalt nivel trebuie să dea un semnal ferm şi clar angajaţilor şi partenerilor instituţiei asupra 

intenţiei de a se combate corupţia (Tone of the Top = Tonul la vârf). Acesta trebuie dublat de exemplul 

pozitiv personal al conducătorului instituţiei, care nu trebuie să inducă nici cea mai mică suspiciune de 

corupţie asupra sa, şi de cel negativ, dat de pedepsirea exemplară a celor descoperiţi ca fiind corupţi. 

Agenda de integritate organizaţională, reprezintă ansamblul priorităţilor şi obiectivelor instituţionale 

asumate de conducerea entităţii în vederea respectării şi aplicării standarde legale de integritate, în 

vederea promovării unui climat de integritate organizaţională. Agenda de integritate organizaţională 

jalonează liniile directoare ce vor fi avute în vedere pentru elaborarea planului de integritate. 

Agenda de integritate organizațională se adoptă printr-o Declarație de asumare a Agendei de Integritate. 

Asemeni unei politici anticorupţie, Declarația de asumare stabileşte atitudinea (intenţii şi direcţii clare de 

acţiune) pe care organizaţia trebuie să o aibă faţă de corupţie, exprimată oficial de managementul său de 

la cel mai înalt nivel. 

Acesta din urmă trebuie să stabilească, să menţină şi să analizeze o politică anticorupţie care:  

• să interzică corupţia (Toleranţa 0 la corupţie); 

• să ceară conformarea cu legislaţia anticorupţie aplicabilă; 

• să fie adecvată viziunii, misiunii şi scopului organizaţiei; 

• să asigure un cadru pentru stabilirea, analizarea şi realizarea obiectivelor anticorupţie; 

• să includă un angajament pentru satisfacerea cerinţelor sistemului de management anticorupţie; 

• să includă un angajament pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management anticorupţie;  

• să explice consecinţele neconformării cu politica anticorupţie. 

Agenda de integritate organizaţională trebuie să fie pusă la dispoziţia întregului personal al instituţiei şi a 

tuturor partenerilor, să fie publicată prin intermediul canalelor de comunicare internă şi externă ale 

organizaţiei, să fie promovată în mod activ şi creativ şi revizuită ori de câte ori este nevoie. 
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Persoanele responsabile cu implementarea strategiei 

Conducerea 

Conducerea instituţiei publice trebuie să sprijine puternic, explicit şi vizibil strategia internă de prevenire 

şi combatere a corupţiei şi să reprezinte un model exemplar de conduită pentru angajaţi (Tonul de la vârf). 

Grupul de lucru  

pentru pentru implementarea Metodologiei din 2 august 2018 STANDARD de evaluare a riscurilor de corupţie 

în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale 

Pentru construirea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului anticorupţie la nivelul instituţiei, 

este necesară constituirea unui grup de lucru, prin act intern al conducătorului instituţiei. 

Componenţa Grupului de lucru se stabileşte în funcţie de dimensiunea şi caracteristicile organizatorice ale 

instituţiei. Din componenţa Grupului de lucru fac parte: 

• persoană din conducerea instituţiei - în calitate de şef al Grupului de lucru; 

• conducătorii sau reprezentanţii principalelor structuri ale instituţiei - în calitate de membri ai 

Grupului de lucru; 

• consilierul de etică şi, după caz, consilierul de integritate - în calitate de membru al Grupului de 

lucru. 

Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează şi secretarul acestuia. 

Conducătorul instituţiei poate extinde componenţa Grupului de lucru şi la alte funcţii pe care le consideră 

relevante pentru realizarea activităţilor Grupului de lucru. 

În cazul instituţiilor în cadrul cărora nu se poate constitui un grup de lucru din cauza numărului redus de 

personal, atribuţiile privind identificarea şi evaluarea riscurilor, precum şi stabilirea măsurilor de 

intervenţie se îndeplinesc de către Grupul de lucru constituit la nivelul instituţiei supraordonate, din care 

va face parte şi un reprezentant al instituţiei respective. 

În cadrul fiecărei instituţii va fi stabilit, prin act intern, modul de convocare a Grupului de lucru, de luare 

a deciziilor în cadrul acestuia, precum şi alte aspecte procedurale privind funcţionarea Grupului de lucru. 

Grupul de lucru are următoarele atribuţii: 
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• identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie; 

• evaluarea riscurilor de corupţie; 

• stabilirea măsurilor de intervenţie; 

• completarea Registrului riscurilor de corupţie; 

• monitorizarea şi revizuirea riscurilor de corupţie, îmbunătățire continuă. 

Personalul 

În desfăşurarea activităţilor sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul tuturor angajaţilor, aceştia având 

obligaţia de a transmite, în termenele fixate, informaţiile sau documentele solicitate şi de a se implica 

efectiv în prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul instituţiei. Corupţia ne afectează pe toţi şi cu toţii 

avem obligaţia să o combatem. 

Partenerii 

Întrucât faptele de corupţie presupun întotdeauna un corupt şi un corupător, măsurile anticorupţie nu pot 

fi eficiente dacă nu implică şi persoanele din afara organizaţiei, cu care aceasta interacţionează în 

realizarea sarcinilor ce-i revin potrivit legii. 

Principalele categorii de parteneri sunt: 

• beneficiarii serviciilor oferite de instituţie; 

• furnizorii de lucrări/servicii/bunuri; 

• parteneri publici şi privaţi în diverse proiecte; 

• instituţiile ierarhic superioare; 

• instituţiile care controlează organizaţia; 

• investitorii; 

• politicienii; 

Identificarea vulnerabilităţilor în faţa corupţiei la nivel de instituţie 
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Metodologia din 2 august 2018 Standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale Identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie, reglementează 

managementul riscurilor de corupție la nivelul entităților publice din Romania. Astfel, la Capitolul III 

Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie. Stabilirea şi implementarea 

măsurilor de intervenţie, sunt enumerați pașii de parcurs pentru a desfășura activitatea de management al 

riscurilor de corupție. Sarcina privind managementul riscurilor de corupție o are Grupul de lucru pentru 

implementarea metodologiei. 

Astfel, conform acestui act normativ, identificarea şi descrierea riscurilor de corupție, constau în 

evidenţierea ameninţărilor de corupţie, precum şi a vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor 

curente ale autorităţilor şi instituţiilor publice care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie. 

Pentru identificarea riscurilor de corupţie, Grupul de lucru are în vedere: 

1. cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituţiei; 

2. rapoartele de audit intern; 

3. rapoarte ale Curţii de Conturi; 

4. rapoarte ale autorităţilor de control; 

5. chestionare aplicate persoanelor cu funcţii de conducere sau coordonare din cadrul 

instituţiei sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate. 

Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare şi angajaţilor din cadrul 

structurilor care desfăşoară activităţi considerate vulnerabile la corupţie. 

Grupul de lucru poate avea în vedere şi alte surse, cum ar fi articole de presă, reclamaţii, petiţii adresate 

instituţiei, hotărâri judecătoreşti. 

Într-un sens mai larg, în literatura de specialitate privind managementul riscului, identificarea riscurilor, 

poate avea o abordare mai extinsă, care ar putea fi avută în vedere și în cadrul riscurilor de corupție, 

coroborată cu cerințele legale de reglementare a acestui domeniu. 

Analiza organizaţiei 

Nici un sistem anticorupţie nu poate fi implementat eficient dacă nu se realizează o analiză amănunţită a 
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organizaţiei. Pentru a putea alege măsurile cele mai potrivite de prevenire şi combatere a corupţiei, 

trebuie să înţelegem foarte bine misiunea, scopul şi obiectivele instituţiei, atribuţiile şi interacţiunile 

interne şi externe. Cu alte cuvinte trebuie să înţelegem instituţia şi contextul în care aceasta funcţionează. 

Pentru a realiza acest lucru, cel mai simplu este să ne adresăm întrebările potrivite: Cine suntem noi? De 

ce existăm noi? Ce facem noi? Cum acţionăm noi? Cu cine intrăm în contact? 

Pornind de aici, instituţia trebuie să determine aspectele externe şi interne relevante pentru scopul său şi 

care influenţează capabilitatea sa de a realiza obiectivele sistemului său de management anticorupţie. 

Aceste aspecte vor include următorii factori, fără a se limita la aceştia: 

• Mărimea instituţiei (numărul de angajaţi) - statul de funcţii. 

• Structura instituţiei (compartimentele organizaţiei şi relaţiile funcţionale dintre ele) - 

• organigrama. 

• Organele de conducere = autoritatea delegată pentru luarea deciziilor - actul normativ 

• de organizare si funcţionare, Regulamentul de Organizare si Funcţionare (ROF), organigrama. 

• Locaţiile în care instituţia funcţionează sau intenţionează să funcţioneze (sedii, puncte 

• de lucru) - planurile clădirilor. 

• Domeniile în care îşi desfăşoară activitatea (compartimentele funcţionale ale 

• instituţiei) - Regulamentul de Organizare si Funcţionare (ROF), organigrama. 

• Natura, scara şi complexitatea activităţilor instituţiei (atribuţii, relaţii dintre compartimente - 

supraordonare, subordonare, colaborare) - legislaţia aplicabilă, Regulamentul de Organizare si 

Funcţionare (ROF). 

• Modul de funcţionare a instituţiei (decizii, proceduri, instrucţiuni etc.) - legislaţia aplicabilă, 

Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM), ISO, CAF etc. 

• Entităţile asupra cărora instituţia îşi exercită controlul (instituţii subordonate) - 

• legislaţia aplicabilă, Regulamentul de Organizare si Funcţionare (ROF). 
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• Entităţile care exercită controlul asupra organizaţiei (căreia îi este subordonată instituţia) - 

legislaţia aplicabilă, Regulamentul de Organizare si Funcţionare (ROF). 

• Partenerii de afaceri ai instituţiei (beneficiari, parteneri, furnizori, consultanţi, investitori, 

reprezentanţi etc.) - legislaţia aplicabilă, parteneriate, proiecte, contracte, mandate. 

• Natura şi amploarea interacţiunilor cu persoane publice oficiale (instituţii publice, funcţionari 

publici, candidaţi la funcţii publice, politicieni) - legislaţia aplicabilă, alte surse, 

• Obligaţiile şi sarcinile legale, reglementare, contractuale şi profesionale aplicabile. - legislaţia 

aplicabilă, autorităţi de reglementare, contracte încheiate, asociaţii profesionale, 

• Nevoile instituţiei (problemele cele mai importante cu care se confruntă) - buget, stat 

• de funcţii, organigramă, proceduri etc. 

• Nevoile personalului (inclusiv ale conducerii şi ale persoanelor care acţionează în numele 

instituţiei) - buget, stat de funcţii, organigramă, proceduri etc. 

• Incidentele de integritate (implicarea în trecut a personalului instituţiei în fapte de corupţie). 
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Analiza factorilor interesaţi 

Întrucât corupţia depinde într-o mare măsură şi de mediul în care îşi desfăşoară activitatea instituţia, în 

vederea constituirii unui sistem anticorupţie eficient este nevoie să se realizeze a analiză cât mai 

amănunţită şi asupra persoanelor cu care intră în contact instituţia şi a intereselor pe care acestea le 

urmăresc. 

Fără a se limita la cele de mai jos, analiza factorilor interesaţi trebuie să cuprindă următoarele: 

• părţile interesate relevante (persoane sau organizaţii, din interior sau exterior, care pot afecta, pot 

fi afectate de, sau se pot percepe ele însele ca fiind afectate de o decizie sau activitate: conducere, 

angajaţi, reprezentanţi, parteneri, candidaţi, beneficiari, furnizori, consultanţi, investitori, 

politicieni etc.) - legislaţia aplicabilă, parteneriate, proiecte, contracte, mandate. 

• cerinţele relevante ale acestor părţi interesate: De ce anume au nevoie de lainstituţie? 

(Care este scopul interacţiunii? Cu ce îi poate ajuta instituţia?). 

• profilul de risc = Cât de stringente sunt nevoile? (Cât de importantă este pentru ei obţinerea acelui 

lucru? - cerinţe obligatorii, aşteptări neobligatorii şi angajamente voluntare), Cât de dificil este să 

obţină acel lucru? Există cerinţe legale pe care nu le îndeplinesc persoanele interesate? Care sunt 

acelea? Există interacţiune cu personalul? Interacţiunea este directă sau prin intermediari? Cine 

sunt intermediarii si ce fac ei pentru părţile interesate? Unde are loc interacţiunea? Există în acele 

locuri practici de corupţie la care să fiţi expusi? Au fost implicate persoanele interesate în trecut 

în fapte de corupţie? 

Este important ca întrebările să fie puse cum trebuie şi răspunsurile să fie validate corespunzător. 

Utilizaţi toată informaţia relevantă existentă (legislaţia aplicabilă, experienţa anterioară în domeniul 

riscului, concluzii din rapoarte, informaţii despre cultura, tipul de afacere şi tipul de management al 

persoanelor interesate etc.). 

Obţineţi şi validaţi informaţia de la oamenii potriviţi. Implicaţi cât mai mulţi astfel de oameni (realizaţi 

workshopuri, interviuri, aplicaţi chestionare etc.). 
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Identificarea vulnerabilităţilor de corupţie 

Metoda direcţiilor - Vulnerabilităţi structurale de corupţie: 

Din perspectiva direcţiilor din care vine inițiativa corupţiei, există două posibilităţi: 

1. dinspre interior spre exterior (coruperea de către instituţie, coruperea de către personalul 

instituţiei care acţionează în numele instituţiei sau în beneficiul acesteia, coruperea de către 

partenerii de afaceri ai instituţiei care acţionează în numele instituţiei sau în beneficiul acesteia). 

2. dinspre exterior către interior (coruperea instituţiei, coruperea personalului instituţiei în legătură 

cu activităţile instituţiei, coruperea partenerilor de afaceri ai instituţiei în legătură cu activităţile 

instituţiei). 

În interiorul instituţiei corupţia poate acţiona: 

1. ascendent - de la bază la vârf, prin cumpărarea şefilor din treaptă în treaptă; 

2. descendent - prin ordin de sus în jos, de la şef către subaltern. 

Metoda surselor - Vulnerabilităţi obiective de corupţie: 

Metoda surselor se referă la vulnerabilităţile obiective la care poate fi expusă organizaţia. 

Principalele vulnerabilităţi (slăbiciuni care pot fi exploatate, putând conduce la apariţia unor fapte de 

corupţie) sunt legate de: 

1. Domeniul de activitate al instituţiei. 

2. Mărimea şi structura instituţiei: număr de personal, structura organizatorică, structura 

managementului, locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea. 

3. Natura, scara şi complexitatea activităţilor instituţiei: gradul ridicat de interacţiune cu persoane 

sau entităţi, gestionarea unor contracte de complexitate şi valoare ridicate, activităţi care implică 

o multitudine de părţi interesate, plăţi în numerar. 

4. Posibilitatea ca salariaţii să solicite sau să primească recompense necuvenite în schimbul unor 
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servicii pe care sunt obligaţi să le presteze fără solicitarea sau primirea de astfel de recompense 

(bani, cadouri, alte avantaje). 

5. Activităţi de ospitalitate: cazare, protocol etc. 

6. Călătorii: participarea la conferinţe, simpozioane, expoziţii, târguri etc. 

7. Activităţi şi produse promoţionale sau alte activităţi de marketing. 

8. Punerea la dispoziţia unor terţi a unor bunuri ale instituţiei în schimbul unor beneficii. 

9. Punerea la dispoziţia instituţiei sau personalului instituţiei a unor bunuri de către terţi în schimbul 

unor beneficii. 

10. Donaţii, sponsorizări, burse şi alte activităţi caritabile. 

11. Reduceri, discount-uri, eşalonări, amânări şi alte avantaje financiare. 

12. Criterii de recrutare şi selecţie a personalului. 

13. Colaborarea cu alte organizaţii publice. 

14. Colaborarea cu alte organizaţii private. 

15. Autorizaţii, avize, licenţe, alte aprobări legale şi de reglementare în vederea funcţionării. 

16. Importuri de produse. 

17. Activităţi de lobby. 

18. Relaţii comerciale cu furnizori de produse, servicii sau lucrări: achiziţii, subcontractări. 

19. Relaţii de colaborare cu alte instituţii similare. 

20. Relaţii de colaborare pe linie de consultanţă. 

21. Asocieri: participarea la acţionariatul unor terţi. 

22. Dispute legale sau de reglementare.   
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Identificarea riscurilor de corupţie la nivel de instituţie 

Riscul 

Pentru a identifica corect riscurile de corupţie, trebuie ca mai întâi să înţelegem ce este acela un risc. 

Riscul are trei caracteristici esenţiale. 

1. Este viitor - se referă la un eveniment care încă nu a apărut, care nu există în prezent. 

2. Este incert - adică este probabil (nu este sigur dacă el se va materializa în viitor sau nu) şi 

posibil (există anumite indicii că el s-ar putea materializa în viitor). 

3. Este concret - se referă la un eveniment specific, bine determinat, în strânsă legătură cu o 

activitate specifică din cadrul organizaţiei, care va avea efecte asupra obiectivelor acesteia 

(rezultatelor - cantitate, calitate, costuri, eficienţă, durată, resurse). 

Ca atare, riscul nu este o problemă care se manifestă în prezent şi care nu se va mai manifesta în viitor, nu 

este o certitudine, nu este o imposibilitate (ficţiune) şi nu există în afara obiectivelor organizaţionale. 

Riscul de corupţie este probabilitatea de materializare a unei ameninţări de corupţie, vizând un angajat, 

un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuţiile specifice si de natură 

să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităţilor unei autorităţi sau instituţii 

publice sau ale unei structuri din cadrul acestora. 

În procesul de identificare a riscurilor, oamenii cad deseori în capcanele pe care le întinde natura, comiţând 

o serie de erori: 

• Vedem riscuri peste tot, fapt care va face imposibilă gestionarea acestora (căutăm prea multe 

cauzalităţi indirecte, apelăm la ficţiuni). 

• Ne luăm informaţiile numai din trecut, ignorând faptele care nu s-au întâmplat încă, 

• dar care sar putea întâmpla. 

• Efectul de halo: evaluarea subiectivă, sub influenţa unei trăsături a unei persoane, situaţii etc. 
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Semnale de corupţie (“Red Flags") 

De cele mai multe ori, înainte de a se manifesta, riscurile de corupţie ne transmit nenumărate semnale, 

pe care cel mai adesea le negăm sau le ignorăm. Iată câteva dintre cele mai frecvente: 

1. Tergiversarea rezolvării problemei. 

2. Rezolvarea problemei într-un termen suspect de scurt. 

3. Ascunderea, distorsionarea sau blocarea accesului la informaţie. 

4. Atitudinea discriminatorie şi relele tratamente 

5. Conflictele de interese şi incompatibilităţile. 

6. Anomalii în funcţionarea instituţiei. 

7. Discrepanţă dintre veniturile şi cheltuielile salariaţilor. 

8. Reclamaţii din partea beneficiarilor. 

9. Semnale negative din partea mass-media şi a opiniei publice. 

10. Prestarea unor servicii gratuite care presupun un efort considerabil. 

Metode de identificare a riscurilor de corupţie 

În identificarea riscurilor de corupţie, există diverse abordări. Cele mai cunoscute şi mai des aplicate sunt 

următoarele: 

▪ Metoda activităţilor - Vulnerabilităţi subiective de corupţie:Această metodă are nenumărate 

abordări, toate având în centru activităţile instituţiei, aşa cum acestea au fost prevăzute în actele 

normative care le reglementează activitatea şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF). 

▪ Metoda RBS (Risk Breakdown Structure): pornind de la structura instituţiei (organigramă, ROF), se 

stabilesc obiectivele fiecărui compartiment, se detaliază apoi activităţile pentru fiecare obiectiv în 

parte, după care se identifică riscurile de corupţie aferente fiecărei activităţi. 

▪ Metoda Delphi - Brainstorming la distanţă, cu răspunsuri comunicate anonim 
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▪ Metoda diagramei activitate/mediu: se concentrează asupra modului în care o activitate 

interacţionează cu mediul în care aceasta se desfăşoară, identificându-se riscurile de corupţie pe care 

le poate genera această interacţiune. 

▪ Metoda diagramei de flux: descrie procesul şi funcţiunile sale de la faza de iniţiere până la faza 

finală a acestuia; detalierea procesului pe faze permite o identificare facilă a surselor de risc de 

corupţie şi evită pierderea din vedere a unora dintre ele; fiecare fază a procesului generează o serie 

de întrebări, al căror răspuns poate duce la identificarea riscurilor de corupţie.  

▪ Metoda scenariilor (SWIFT, What if?): se pune întrebarea: Ce se întâmplă dacă desfăşor activitatea 

X? Fiecare răspuns duce la un alt scenariu posibil, care scoate la suprafaţă riscurile de corupţie. 

▪ Metoda analogică: se face apel la experienţa din trecut în activităţi similare. 

▪ Metoda expertizei: riscurile de corupţie sunt identificate de experţi cu abilităţi de estimare 

dovedite şi cu experienţă în domeniu. 

▪ Metoda arborelui decizional: se descriu diverse decizii şi riscurile de corupţie pe care acestea le pot 

genera. 

Indiferent de metoda aplicată, pentru identificarea riscurilor de corupţie, se poate apela la cazuistica 

incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituţiei, rapoarte ale instituţiilor de control intern 

şi extern, chestionare aplicate persoanelor cu funcţii de conducere, angajaţilor şi celorlalţi factori 

interesaţi, articole de presă, reclamaţii şi petiţii adresate instituţiei, hotărâri judecătoreşti etc. 
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Iată câteva exemple de riscuri de corupţie identificate: 

Activitate Risc 

Eliberare autorizaţii 

de construire 

Primirea de către funcţionarul public cu atribuţii în eliberarea 

autorizaţiilor de construire a unei sume de bani pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire într-un termen foarte scurt 

Achiziţii publice Primirea de către conducătorul instituţiei a unei sume de bani 

pentru a include în planul anual al achiziţiilor publice o lucrare de 

care să beneficieze un anumit furnizor 

Recrutare personal Primirea de către funcţionarul public responsabil de recrutarea 

personalului a unei sume de bani în schimbul comunicării anticipate 

a subiectelor de examen 

Transport public 

local 

Încasarea de către conducătorul autobuzului a unei sume de bani 

fără a elibera în schimb tichetul de călătorie 

Juridic Primirea de către consilierul juridic a unei sume de bani pentru a 

depune o acţiune în instanţă peste termenul legal 

 
Evaluarea riscurilor de corupţie 

Pentru a putea gestiona eficient riscurile de corupţie, acestea trebuie evaluate. 

Evaluarea riscului de corupţie trebuie analizată cu regularitate, astfel încât schimbările şi informaţiile noi 

să fie corect evaluate, pe baza planificării şi frecvenţei definite de instituţie şi în cazul unei schimbări 

semnificative în structura sau activităţile instituţiei. 

Instituţia trebuie să păstreze informaţii documentate care demonstrează că evaluarea riscului de corupţie 

a fost realizată şi utilizată pentru conceperea sau îmbunătăţirea sistemului de management anticorupţie. 

Scopul evaluării riscului de corupţie este de a permite instituţiei să-şi construiască baze solide pentru 

sistemul său de management anticorupţie. Evaluarea identifică riscurile de corupţie pe care se va concentra 

sistemul de management, adică riscurile de corupţie considerate de organizaţie ca o prioritate pentru 

diminuarea riscurilor de corupţie, implementarea controlului şi alocarea personalului, resurselor şi 
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activităţilor pentru conformarea anticorupţie. 

Modul de realizare a evaluării riscului de corupţie este stabilit prin reglementările legale în vigoare. 

Evaluarea riscurilor de corupţie nu trebuie să fie exhaustivă sau prea complexă, Rezultatele evaluării 

trebuie să reflecte riscurile reale de corupţie cărora le este expusă instituţia. Riscurile de corupţie trebuie 

prioritizate analizate cu regularitate şi revizuite pe baza schimbărilor care au loc în instituţie sau a 

circumstanţelor (de exemplu cerinţe legale, experienţă câştigată). 

Activitatea de evaluare se desfăşoară pentru fiecare dintre riscurile identificate, prin estimarea nivelurilor 

de probabilitate şi impact. 

Pentru evaluarea riscurilor de corupţie se parcurg următoarele etape: 

1. estimarea probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie; 

2. estimarea impactului; 

3. determinarea expunerii la risc; 

4. clasificarea şi ordonarea riscurilor de corupţie; 

5. determinarea priorităţii de intervenţie. 

Estimarea nivelului de probabilitate constă în aprecierea posibilităţii de materializare a riscurilor de 

corupţie şi se realizează prin stabilirea şi aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 2 la 

hotărâre (Anexa 1 din Metodologie). 

Orice evaluare se realizează pornind de la nişte indicatori. În managementul riscurilor, principalii 

indicatori de evaluare a riscului sunt: 

1. Probabilitatea = eventualitatea de materializare a unui risc de corupţie. 

2. Impactul = efectele negative ale materializării riscului de corupţie asupra exercitării atribuţiilor 

instituţiei publice. 

Probabilitatea riscului de corupţie 

Pasul 1: stabilirea nivelurilor de probabilitate: 
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Scăzută 

Medie 

Ridicată 

Pasul 2: descrierea fiecărui nivel de probabilitate: 

1.Scăzută = Ameninţarea de corupţie este foarte puţin probabil să se manifeste. 

Medie = Ameninţarea de corupţie este posibilă, aceasta se poate manifesta. 

Ridicată = Ameninţarea de corupţie poate să se manifeste în mod curent în activitate. 

Pasul 3: descrierea indicatorilor pentru fiecare nivel de probabilitate 

În privinţa probabilităţii, aceasta este calculată în general pornind de la istoricul faptelor care au avut loc 

(spre exemplu, probabilitatea de apariţie a unui incident este mare dacă acesta s-a manifestat de mai multe 

ori în ultimul an). Întrucât corupţia este greu detectabilă şi nu întotdeauna dovedită, această metodă nu 

ar fi eficientă pentru identificarea probabilităţii de manifestare a riscurilor de corupţie. 

Ca atare, pentru calcularea probabilităţii sunt folosite criterii obiective (factori care favorizează corupţia): 

▪ probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor 

excepţii care ridică probleme de interpretare şi aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 

▪ capacitate limitată de verificare a activităţii desfăşurate; 

▪ particularităţi ale culturii organizaţionale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv 

toleranţa unor astfel de comportamente; 

▪ existenţa unor surse de ameninţare sau presiune asupra personalului; 

▪ contacte frecvente cu exteriorul instituţiei, cu beneficiari ai serviciilor publice; 

▪ exercitarea atribuţiilor de serviciu în afara sediului instituţiei publice; 

▪ gestionarea informaţiei - obţinere, deţinere şi utilizare a informaţiei, accesul la informaţii 

confidenţiale, gestionarea informaţiilor clasificate; 
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▪ gestionarea mijloacelor financiare; 

▪ achiziţia/gestionarea de bunuri, servicii şi lucrări; 

▪ acordarea de aprobări, avize ori autorizaţii; 

▪ activităţi de eliberare/emitere a unor documente; 

▪ îndeplinirea funcţiilor de control, supraveghere, evaluare şi consiliere, audit; 

▪ competenţa decizională exclusivă; 

▪ activităţi de recrutare şi selecţie a personalului; 

▪ constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancţiuni. 

Pasul 4: evaluarea probabilităţii riscurilor de corupţie în raport cu criteriile selectate. 

Pasul 5: încadrarea riscului de corupţie pe unul dintre cele 3 niveluri de probabilitate. 

Pornind de la aceste criterii, probabilitatea este descrisă astfel. 

▪ Scăzută = Nu există cazuri anterioare în propria instituţie şi nici în alte instituţii, în domenii de 

activitate similare. Sunt prezenţi maximum 3 factori favorizanţi. 

▪ Medie = Există cazuri de corupţie în domenii similare de activitate ori situaţii care prezintă 

similitudini cu ameninţarea definită. Sunt prezenţi maximum 5 factori favorizanţi.  

▪ Ridicată = Există cazuri de corupţie în propria instituţie. Există multiple cazuri în domenii similare 

de activitate ori situaţii care prezintă multiple similitudini cu ameninţarea definită. Sunt prezenţi 

peste 5 factori favorizanţi. 

În ipoteza în care factorii favorizanţi reprezintă unicul indicator identificat, prezenţa unui anumit număr de 

factori favorizanţi nu conduce în mod automat la introducerea riscului într-o anumită categorie, Grupul de 

lucru luând această decizie pe baza analizei concrete. 

 



 

 

 

Nivelul 

probabilității 

Descriere Indicatori Factori favorizanți 

1 - scăzută Amenințarea de corupție este foarte 

puțin probabil să se manifeste. 

- Nu există cazuri anterioare în propria instituție și 

nici în alte instituții, în domenii de activitate 

similare.NOTĂ:Evaluarea istorică a cazurilor se va 

limita la datele existente în instituție, înființarea 

acesteia sau organizarea/reorganizarea în actuala 

organigramă și având la bază actuala reglementare, 

dacă aceste detalii sunt relevante.- Sunt prezenți 

maximum 3 factori favorizanți. 

1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, 

imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare 

și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 

2. capacitate limitată de verificare a activității desfășurate; 

3. particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje 

materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente; 

4. existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 

5. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor 

publice; 

6. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice; 

7. gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul 

la informații confidențiale, gestionarea informațiilor clasificate; 

8. gestionarea mijloacelor financiare; 

9. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; 

10. acordarea de aprobări, avize ori autorizații; 

11. activități de eliberare/emitere a unor documente; 

12. îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, audit; 

13. competența decizională exclusivă; 

14. activități de recrutare și selecție a personalului; 

15. constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.  

2 - medie Amenințarea de corupție este posibilă, 

aceasta se poate manifesta. 

- Există cazuri de corupție în domenii similare de 

activitate ori situații care prezintă similitudini cu 

amenințarea definită.- Sunt prezenți maximum 5 

factori favorizanți. 

3 - ridicată Amenințarea de corupție poate să se 

manifeste în mod curent în activitate. 

- Există cazuri de corupție în propria instituție.- 

Există multiple cazuri în domenii similare de 

activitate ori situații care prezintă multiple 

similitudini cu amenințarea definită.- Sunt prezenți 

peste 5 factori favorizanți. 

 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

Impactul riscului de corupţie 

Estimarea impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie. Estimarea impactului constă în 

măsurarea efectelor materializării unui risc de corupţie şi se realizează prin stabilirea şi aplicarea unitară a 

unor indicatori, având la bază anexa nr. 3 la hotărâre (Anexa 2 din Metodologie). 

Pasul 1: stabilirea nivelului impactului: 

Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel: 

1 reprezintă impact scăzut; 

2 reprezintă impact mediu; 

3 reprezintă impact ridicat. 

Pasul 2: descrierea fiecărui nivel de impact: 

Scăzut = Producerea faptei de corupţie nu afectează activitatea de ansamblu a instituţiei, având impact 

financiar şi de imagine minim. 

Mediu = Producerea faptei de corupţie aduce atingere modului de desfăşurare a activităţilor instituţiei în 

ansamblu, are impact financiar şi afectează imaginea instituţiei. 

Ridicat = Producerea faptei de corupţie aduce o atingere gravă modului de desfăşurare a activităţii 

instituţiei sau chiar blochează desfăşurarea acesteia, are impact financiar important şi aduce grave 

prejudicii de imagine instituţiei. 

Pasul 3: descrierea indicatorilor pentru fiecare nivel de impact Criterii de evaluare a impactului: 

Bani = resursele sunt cheltuite ineficient sau ilegal, există prejudicii financiare şimateriale. 

Activităţi = activităţile instituţiei sunt perturbate, calitatea şi eficienţa serviciilor oferite de instituţie sunt 

afectate. părţile interesate (interne şi externe) şi climatul din instituţie au de suferit. 

Imagine = încrederea în instituţia publică este afectată, există publicitate negativă în mass- media. 
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Pasul 4: evaluarea impactului riscurilor de corupţie în raport cu criteriile selectate. Pasul 5: încadrarea 

riscului de corupţie pe unul dintre cele 3 niveluri de impact. 

Scăzut = nu generează efecte la nivelul altor activităţi, cu excepţia celei în cadrul căreia s-a produs fapta; 

afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfăşurării activităţii; impact minor sau nesemnificativ asupra 

atingerii obiectivelor profesionale; susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; afectează în 

mică măsură şi pe o perioadă scurtă de timp percepţia asupra instituţiei şi a corpului profesional; impact 

financiar minim sau inexistent. 

Mediu = aduce atingere modului de desfăşurare a activităţilor instituţiei în ansamblu (nu numai activităţii 

în cadrul căreia s-a produs fapta); obiectivele profesionale sunt atinse parţial; eficienţa activităţii este 

afectată; există impact financiar; imaginea instituţiei a fost afectată, existând publicitate negativă, cu 

precădere la nivel local. 

Ridicat = atingere gravă adusă activităţii; imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru 

domeniul de activitate sau un impact semnificativ asupra acestora; deteriorarea pe termen mediu şi lung a 

eficienţei activităţii, întârzieri în derularea activităţilor planificate; pierderi financiare pentru înlocuirea 

ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfăşurare a activităţii, achiziţii neplanificate de 

mijloace tehnice etc.; imaginea instituţiei a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel 

naţional sau internaţional. 



 

 

 

Nivelul 

impactului 

Descriere Indicatori Observații 

1 - scăzut Producerea faptei de corupție nu 

afectează activitatea de ansamblu a 

instituției, având impact financiar și 

de imagine minim. 

• nu generează efecte la nivelul altor activități, cu excepția celei în cadrul căreia s-a produs fapta; 

• afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității; 

• impact minor sau nesemnificativ asupra atingerii obiectivelor profesionale; 

• susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativă; 

• afectează în mică măsură și pe o perioadă scurtă de timp percepția asupra instituției și a corpului profesional; 

• impact financiar minim sau inexistent. 

• Efectele la nivelul 

activității în cadrul căreia 

s-a produs fapta sau la 

nivelul celorlalte 

activități ale instituției se 

evaluează din punctul de 

vedere al perturbării 

calendarului activităților, 

calității serviciilor, 

legalității activității, 

eficienței administrative 

sau economice. 

• Impactul financiar se 

analizează pe baza 

resurselor cheltuite 

ineficient sau în mod 

ilegal, precum și pe baza 

eventualelor pierderi, 

dacă este cazul. 

2 - mediu Producerea faptei de corupție aduce 

atingere modului de desfășurare a 

activităților instituției în ansamblu, 

are impact financiar și afectează 

imaginea instituției. 

• aduce atingere modului de desfășurare a activităților instituției în ansamblu (nu numai activității în cadrul 

căreia s-a produs fapta); 

• obiectivele profesionale sunt atinse parțial; 

• eficiența activității este afectată; 

• există impact financiar; 

• imaginea instituției a fost afectată, existând publicitate negativă, cu precădere la nivel local. 

3 - ridicat Producerea faptei de corupție aduce 

o atingere gravă modului de 

desfășurare a activității instituției 

sau chiar blochează desfășurarea 

acesteia, are impact financiar 

important și aduce grave prejudicii 

de imagine instituției. 

• atingere gravă adusă activității; 

• imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru domeniul de activitate sau un impact semnificativ 

asupra acestora; 

• deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate; 

• pierderi financiare pentru înlocuirea ori instruirea personalului, schimbarea procedurilor de desfășurare a 

activității, achiziții neplanificate de mijloace tehnice etc.; 

• imaginea instituției a fost puternic afectată, existând publicitate negativă, la nivel național sau internațional. 
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Expunerea la riscul de corupţie 

Având calculate probabilitatea şi impactul pentru fiecare risc de corupţie în parte, vom determina nivelul 

de expunere la risc ca produs dintre valoarea probabilităţii de materializare a acelui risc de corupţie şi 

valoarea impactului în situaţia materializării lui. (E = PxI). 

 

Probabilitate 
    

Ridicată 3 6 9 
 

Medie 2 4 6 
 

Scăzută 1 2 3 
 

 
Scăzut Mediu Ridicat Impact 

Valorile încadrate în intervalul 1-3 reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea 

unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente. 

Valorile 4 şi 6 reprezintă nivel mediu de expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de 

intervenţie. 

Valoarea 9 reprezintă nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenţie urgentă. După determinarea 

nivelului expunerii se realizează clasificarea şi ordonarea riscurilor de corupţie şi se determină priorităţile 

de intervenţie. 
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Identificarea măsurilor anticorupţie 

Chiar dacă identificăm corect cauzele care stau la baza corupţiei, stabilirea unor măsuri eficiente de 

prevenire şi combatere a acestui fenomen se dovedeşte a fi deosebit de dificilă, datorită caracteristicilor 

sale insidioase: 

1. Corupţia este disimulată', este ascunsă, invizibilă, greu detectabilă; nimeni nu va spune că este 

de acord cu ea. 

2. Corupţia este nerecunoscută: nimeni nu va recunoaşte public de bună voie că a săvârşit fapte de 

corupţie. 

3. Corupţia se autoprotejează: încearcă să supravieţuiască prin cei care o folosesc şi luptă împotriva celor 

care nu o tolerează. 

4. Corupţia este onorabilă: cei care acceptă să săvârşească fapte de corupţie se asigură că pot să rezolve 

problema, pentru a nu exista nici un motiv ca să fie daţi în vileag. 

Corupţia există de mii de ani. De-a lungul istoriei, au fost încercate diverse abordări şi metode de eradicare 

a acesteia. Unele au funcţionat mai bine, altele mai râu, dar indiferent de severitatea cu care au fost 

pedepsite faptele de corupţie, acest fenomen nu a reuşit să fie eradicat nicăieri în lume. Aceasta nu 

înseamnă că trebuie să ne resemnăm şi să încetăm lupta. Este important să facem tot ceea ce ne stă în 

putinţă pentru a o diminua, datorită efectelor sale extrem de dăunătoare atât pentru individ cât şi pentru 

societate în ansamblu. 

La nivel de maximă generalitate, avem la îndemână două categorii de măsuri: 

Măsuri preventive = atitudinea proactivă, prin care să ne gândim dinainte la ce riscuri de corupţie suntem 

supuşi şi să acţionăm pentru ca faptele de corupţie să nu se manifeste. 

Măsuri corective = atitudinea reactivă, prin care să ne asumăm consecinţele acţiunilor noastre, să 

sancţionăm cu severitate faptele de corupţie şi să luăm măsuri de îmbunătăţire a sistemului anticorupţie. 

Principala problemă în lupta împotriva corupţiei în România este aceea că luarea măsurilor anticorupţie 

depinde de oameni corupţi. Sub presiunea Uniunii Europene, ţara noastră a construit o legislaţie 

anticorupţie extrem de amplă. Din păcate, formalismul cu care aceasta a fost aplicată a făcut ca, până în 

prezent, rezultatele luptei împotriva corupţiei să fie total nesatisfăcătoare. 
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Managementul riscurilor operează în general cu patru metode de gestionare: 

Acceptare = acceptarea consecinţelor (efectelor, impactului), fără a interveni în nici un fel prin măsuri de 

management al riscului. 

Transfer = transferul consecinţelor către o altă entitate sau persoană. 

Evitare = eliminarea pericolului prin eliminarea cauzei sau a activităţii care o generează. 

Reducere = diminuarea probabilităţii de manifestare şi/sau a impactului, în aşa fel încât riscurile să fie 

aduse şi menţinute cât mai aproape de nivelul tolerabil. 

După cum se poate observa, din perspectiva managementul riscurilor de corupţie, primele două metode nu 

pot fi aplicate: acceptarea nu este o soluţie, atâta timp cât toleranţa la corupţie trebuie să fie 0; transferul 

nu este posibil, întrucât răspunderea pentru faptele de corupţie este individuală. Ca atare, singurele 

abordări posibile sunt evitarea şi reducerea. Deşi ideal ar fi să reuşim să identificăm metode care să 

determine ca riscurile de corupţie să nu se poată manifesta, acest lucru este foarte greu de aplicat în 

practică. Drept urmare, metoda de bază în gestionarea riscurilor de corupţie rămâne reducerea/diminuarea 

probabilităţii de apariţie şi a efectelor negative pe care le pot avea asupra instituţiei. 

În identificarea măsurilor de prevenire şi combatere a riscurilor de corupţie, trebuie să porniţi întotdeauna 

de la cauze. Trebuie totodată să aveţi grijă ca atunci când propuneţi o soluţie pentru rezolvarea unui risc 

identificat, să nu apară efecte nedorite sau să apară noi riscuri mai mari. Trebuie să realizaţi o analiză 

cost-beneficiu şi o analiză a eficacităţii (cât de uşoare sunt alternativele). 

Scopul măsurilor anticorupţie este de a transforma coruptia din activitate avantajoasei si putin riscantă în 

activitate dezavantajoasă şi foarte riscantă. 

Măsurile anticorupţie trebuie privite pe termen scurt (conştientizare, instruire, transparenţă, control, 

sancţionare etc.), pe termen mediu (oprirea intrărilor de elemente corupte în sistem, implicarea 

cetăţenilor) şi pe termen lung (educaţia anticorupţie în şcoală). 

Aceste deziderate pot fi îndeplinite prin intervenţii la trei niveluri: la nivel de sistem, la nivel de instituţie 

şi la nivel de individ. 
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Măsuri la nivel de sistem 

Ce s-a făcut? 

Corupţia a devenit o preocupare în spaţiul public/decizional al României post- revoluţionare abia în cursul 

anului 1996. Legea nr. 115/1996 LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 pentru declararea şi controlul averii 

demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor 

publici, poate fi interpretată drept actul de naştere a politicii publice anticorupţie în România. 

Până în prezent, lupta anticorupţie s-a manifestat în mai multe direcţii. 

Asumarea luptei împotriva corupţiei: 

Articolul 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) a stabilit că Uniunea si statele 

membre combat frauda si orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii. 

În anul 1975 a fost adoptată Rezoluţia 3514 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, prin care au fost stabilite 

măsuri împotriva practicilor de corupţie în tranzacţiile comerciale internaţionale. 

În anul 1995 a fost adoptat Programul de acţiune împotriva corupţiei, realizat de Grupul multidisciplinar de 

studiu al corupţiei, supus aprobării Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei în 1996. 

Prin Rezoluţia (97) 24 au fost stabilite douăzeci de principii călăuzitoare împotriva corupţiei. 

În anul 1999 au fost adoptate Convenţia penală împotriva corupţiei (ratificată de România prin Legea nr. 27 

din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 

ianuarie 1999) şi Convenţia civilă împotriva corupţiei (ratificată de România prin Legea nr. 147 din 1 aprilie 

2002 pentru ratificarea Convenţiei civile asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999) 

În anul 2000 a fost emisă Recomandarea nr. R(2000)10 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. 

Alte măsuri importante au fost luate în anul 2003: Recomandarea Rec(2003)4 privind Regulile comune 

împotriva corupţiei în finanţarea partidelor politice si a campaniilor electorale şi Convenţia Naţiunilor Unite 

împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, document cheie care vizează prevenirea, 

investigarea şi urmărirea penală a actelor de corupţie, precum şi sechestrarea, confiscarea şi returnarea 

bunurilor generate ca efect al infracţiunilor. 

Un act extrem de important este şi Convenţia OECD pentru combaterea mitei la nivelul funcţionarilor 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale. 

În România, lupta împotriva corupţiei a fost asumată prin aderarea la legislaţia internaţională menţionată 

mai sus, precum şi printr-o serie de acte subsecvente: 

Strategiile Naţionale Anticorupţie din 2001, 2005, 2008, 2012 şi 2016, 2021. 

Implementarea de programe şi proiecte în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. 

Adoptarea Legii nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. 

 

Obligaţii şi interdicţii legale în scopul combaterii corupţiei: 

Asumarea luptei împotriva corupţiei a fost sprijinită printr-o multitudine de acte normative, printre 

care cele mai importante sunt, în ordine cronologică, următoarele: 

▪ Constituţia României. 

▪ Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv. 

▪ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

▪ Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

▪ Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice. 

▪ Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 

acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. 

▪ Legea nr. 571 din 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină. 
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▪ Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal al României. 

▪ Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală al României. 

▪ Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice. 

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene ţi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

▪ Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

▪ Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice. 

Instituţii responsabile de combaterea corupţiei: 

Pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, de-a lungul timpului au fost înfiinţate la nivel internaţional şi 

naţional mai multe structuri: 

▪ GRECO: Grupul Statelor împotriva Corupţiei 

▪ EPAC: Parteneri europeni împotriva corupţiei 

▪ IAACA Asociaţia internaţională a autorităţilor anticorupţie 

▪ OLAF: Oficiul European de Luptă Anti-fraudă 

▪ Parchetul european 

▪ Curtea de Conturi Europeană 

▪ Transparency International: organizaţia mondială anticorupţie 

▪ Network for Integrity: Reţeaua pentru Integritate 

▪ DNA: Direcţia Naţională Anticorupţie 

▪ DGA: Direcţia Generală Anticorupţie (a lansat şi TelVerde - 0 800 806 806) 

▪ DLAF: Departamentul de Luptă Anti-fraudă din România 
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▪ ANI: Agenţia Naţională de Integritate 

▪ CNI: Consiliul Naţional de Integritate 

▪ Curtea de Conturi a României 

▪ TI-RO: Asociaţia Română pentru Transparenţă 

▪ IPP: Institutul pentru Politici Publice 

▪ APD: Asociaţia Pro Democraţia 

▪ AID: Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei 

Drepturi garantate pentru cetăţeni: 

Constituţia României şi actele normative subsecvente garantează o serie de drepturi cetăţenilor, pentru 

ca aceştia să fie protejaţi împotriva actelor de corupţie. 

Informare si conştientizare: 

Au fost desfăşurate campanii de informare şi conştientizare destinate prevenirii şi combaterii corupţiei. 

Incriminarea si sancţionarea faptelor de corupţie: 

Prin Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal al României au fost incriminate ca fapte de corupţie darea de 

mită, luarea de mită, traficul de influenţă şi cumpărarea de influenţă, 

iar prin Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie aria acestora 

a fost extinsă cu infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi infracţiuni în legătură cu interesele 

financiare ale Uniunii Europene. Pentru toate acestea au fost stabilite ca sancţiuni închisoarea, interzicerea 

unor drepturi şi confiscarea bunurilor care au făcut obiectul infracţiunii.  
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Stabilirea indicatorilor şi urmărirea rezultatelor anticorupţie 

Principalii indicatori din domeniul corupţiei sunt: 

MCV: Mecanismul de cooperare şi verificare S CPI: Indicele de Percepţie a Corupţiei S BPI: Indicele 

Plătitorilor de Mită S GCB: Barometrul Global al Corupţiei 

WGI: Worldwide Governance Indicators - Indicii de Guvernare Globală, indicatorul controlul corupţiei 

Periodic, rezultatele anticorupţie se urmăresc atât la nivel internaţional, cât şi naţional. La nivel 

internaţional, principalele rapoarte sunt Raportul global asupra corupţiei, Raportul Global privind 

Integritatea şi Raportul anticorupţie ale Uniunii Europene (EU Anticorruption Report). La nivel naţional, 

anual se realizează Rapoarte privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA). 

După cum am văzut, în ultimii ani a existat la nivel internaţional o preocupare din ce în ce mai accentuată 

pentru lupta împotriva corupţiei. România şi-a asumat în scris să participe şi ea, la rândul ei, cu toate 

forţele, la distrugerea acestui flagel. A fost adoptată o vastă legislaţie în domeniu, au fost create o serie 

de instituţii anticorupţie, au fost elaborate strategii, au fost realizate campanii de informare a populaţiei 

etc. 

Din păcate, presiunea politică, abuzurile, incompetenţa şi indiferenţa au făcut ca rezultatele să fie extrem 

de modeste. În plus, unele dintre metode şi-au dovedit ineficienţa şi necesită în mod obligatoriu o altă 

abordare. 

Ce se poate face de acum înainte? 

A susţine că nu se mai poate face nimic în lupta împotriva corupţiei este o abordare pe cât de neadevărată, 

pe atât de neproductivă. Nu trebuie însă să descurajăm. Soluţiile există, sunt cunoscute, au fost testate în 

piaţă şi şi-au dovedit eficienţa. La nivel de sistem, însă, totul depinde de VOINŢA POLITICĂ. 

Adoptarea unei legislaţii anticorupţie a fost o condiţie necesară, nu însă şi suficientă. 

Practica a demonstrat că dezvoltarea cadrului legal nu a condus la descurajarea corupţiei. 

Ca atare, primul pas care trebuie făcut este simplificarea şi armonizarea cadrului legislativ. În acest sens 

trebuie eliminate lacunele şi neclarităţile, care stimulează ilegalitatea şi arbitrariul în funcţionarea 
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instituţiilor şi a autorităţilor publice şi în relaţia acestora cu cetăţenii. Aceasta s-a dovedit una dintre 

cauzele principale ale corupţiei şi de îngreunare a efortului de combatere a corupţiei. 

Totodată, legislaţia anticorupţie trebuie corelată şi cu restul sistemului actelor normative. 

O abordare inovativă în acest sens este cubul strategic anticorupţie, care arătă în ce 

măsură actele normative în ansamblul lor sunt suficiente şi nu există goluri de reglementare. 

Această metodă presupune trei paşi:  identificarea actelor normative care compun legislaţia 

anticorupţie, compartimentarea acestor acte normative în funcţie aplicabilitatea lor în 

prevenirea şi/sau combaterea corupţiei şi analiza gradului lor de concentrare şi acoperire. Se 

verifică dacă prevederile acestora pot fi gestionate eficient la nivelul instituţiilor şi se propun 

soluţii pentru îmbunătăţirea implementării legislaţiei existente. 

Actul normativ aferent fiecărei probleme de ordin legislativ este analizat din perspectiva 

eficienţei juridice, a coerenţei interne (inclusiv coerenţa cu alte acte normative) şi a racordării 

la standardele europene/internaţionale. Apoi sunt identificate articolele de lege care nu 

respectă cele trei criterii de mai sus şi sunt elaborate recomandări punctuale de modificare. 

O altă direcţie în care se poate acţiona la nivel de sistem este stimularea atitudinii 

proactive a tuturor factorilor interesaţi în lupta împotriva corupţiei. Democraţia şi statul de 

drept se fundamentează pe echilibrul de forţe între puterea politică şi societatea civilă. Dacă 

una dintre ele dă semne de slăbiciune, cealaltă, inevitabil, va deveni excesivă şi discreţionară. 

Oricât de bine intenţionate, pregătite şi susţinute ar fi, instituţiile anticorupţie nu se pot 

implica efectiv în activitatea de prevenire a actelor de corupţie. Societatea civilă (cetăţenii, 

presa, organizaţiile) este singura forţă capabilă şi interesată să exercite presiuni în această 

direcţie. Ea nu trebuie să mai tolereze faptele de corupţie, să refuze să mai participe la ele şi 

să le demaşte. 

De asemenea, trebuie regândit în mod obligatoriu sistemul de incriminare şi pedepsire 

a faptelor de corupţie. Deşi legislaţia românească prevede sancţiuni extrem de severe pentru 

infracţiunile de corupţie (privare de libertate, interzicerea dreptului de a ocupa anumite funcţii 

sau de a exercita o anumitei activitate , recuperarea prejudiciului), acestea nu au avut decât 

într-o foarte mică măsură un efect descurajator (disuasiv) pentru cei care au decis să se implice 

în fapte de corupţie. Soluţiile sunt foarte simple. Ele sunt aplicate în alte state şi funcţionează: 

sancţiuni pecuniare drastice şi muncă obligatorie în folosul comunităţii, echivalentă ca durată 

cu perioada de detenţie. 

Alte direcţii la nivel de sistem sunt depolitizarea administraţiei, unificarea bazelor de date ale 

instituţiilor, limitarea plăţilor cash, limitarea contactului funcţionar-beneficiar, declararea 

averilor de către toţi cetăţenii etc. 
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Măsuri la nivel de instituţie 

La nivel de instituţie, legislaţia prevede o serie de obligaţii şi interdicţii menite să prevină şi să combată 

faptele de corupţie. Până în prezent, instituţiile şi-au îndeplinit în grade şi moduri diferite cerinţele legale 

în vigoare, şi de cele mai multe ori au făcut-o doar parţial şi formal. 

Principalele măsuri adoptate au vizat crearea sistemului de control intern managerial (SCIM), adoptarea 

Codului de conduită, declararea averilor şi intereselor (de către persoanele care au această obligaţie 

conform legii), aderarea la Strategia Naţională Anticorupţie, publicarea informaţiilor în format deschis, 

constituirea comisiilor de disciplină, audit intern etc. 

În unele cazuri izolate, datorită caracterului proactiv al managementului instituţiei, au fost luate măsuri 

suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, care parţial şi-au dovedit eficienţa, devenind exemple 

de bună practică ce se pot multiplica şi în alte instituţii publice. 

Pentru a combate eficient fenomenul corupţiei, instituţiile trebuie să parcurgă următorii paşi: 

1. Identificarea tuturor prevederilor legale care conţin măsuri de prevenire şi combatere a 

corupţiei. 

2. Implementarea măsurilor legale de prevenire şi combatere a corupţiei. 

3. Identificarea de măsuri suplimentare şi specifice de prevenire şi combatere a corupţiei. 

4. Implementarea măsurilor suplimentare şi specifice de prevenire şi combatere a corupţiei. 

5. Evaluarea eficienţei tuturor măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei. 

6. Îmbunătăţirea continuă a măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei. 
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Mecanisme de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice  

Baza legală: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

4. interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora 

6. HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 

în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 

7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor 

8. Strategia Naţională în Domeniul Achiziţiilor Publice 

Corupţia a fost legată întotdeauna de bani. Tocmai de aceea, domeniul achiziţiilor publice a fost şi rămâne 

în continuare unul dintre domeniile cele mai vulnerabile la corupţie, cu toate măsurile legislative 

preventive luate până în prezent. 
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În domeniul achiziţiilor au fost identificate mai multe sisteme de fraudare: 

• Corupţia (mită şi comisioane ilegale) 

• Nedeclararea conflictelor de interese 

• Practici de cooperare secretă (depunerea de oferte de curtoazie, abţinerea de la participare, 

rotaţia ofertelor, împărţirea pieţelor) 

• Oferte discrepante 

• Manipularea specificaţiilor 

• Divulgarea datelor referitoare la licitaţii 

• Manipularea ofertelor după depunere 

• Atribuiri nejustificate unui singur ofertant 

• Fragmentarea achiziţiilor 

• Combinarea contractelor 

• Stabilirea incorectă a costurilor 

• Manipularea preţurilor 

• Neîndeplinirea specificaţiilor contractului 

• Facturi false, duble sau cu preţuri excesive 

• Furnizori de servicii fictivi 

• Substituţia produsului  
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Măsuri la nivel de individ 

Dacă la nivel de sistem şi instituţional s-au adoptat legi, s-au creat structuri, s-au introdus programe de 

dezvoltare după model occidental, în privinţa adoptării unor noi mentalităţi, a unor noi seturi de valori, 

corelate cu cele europene, nu s-a făcut nimic. Totul a rămas la nivel declarativ. S-a considerat că oamenii 

vor reacţiona favorabil la schimbările structurale şi îşi vor modifica comportamentele în consecinţă, ceea 

ce, din păcate, nu s-a întâmplat. Principalul responsabil de acest dezastru este sistemul de educaţie. La 

acesta se adaugă selecţia şi motivarea personalului după criterii care încurajează corupţia, lipsa sau 

ineficienţa controlului, neaplicarea sau aplicarea unor sancţiuni neadecvate, care nu reuşesc să descurajeze 

atitudinea coruptă. 

Direcţiile principale de acţiune în această privinţă sunt instruirea, conştientizarea şi sancţionarea. 

Exemple de bune practici anticorupţie 

Danemarca - Suedia: eliminarea banilor lichizi din piaţă. 

SUA: declararea averilor şi intereselor de către toţi cetăţenii. 

Letonia: o singură instituţie care are rol atât de prevenire cât şi de combatere a corupţiei; un 

Birou pentru Combaterea Birocraţiei (Riga). 
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Registrul riscurilor de corupţie 

Registrul riscurilor de corupţie este un document întocmit în cadrul activităţii de management al riscurilor 

de corupţie de către grupul de lucru responsabil, cuprinzând descrierea riscurilor de corupţie identificate 

în cadrul instituţiei, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul şi expunerea, 

măsurile de intervenţie necesare, termenul de implementare şi responsabilul de risc. 

Registrul riscurilor de corupţie are următoarea structură - anexa nr. 4 la hotărâre (Anexa 3 din 

Metodologie): 

1. domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupţie; 

2. descrierea riscului; 

3. cauzele; 

4. probabilitatea; 

5. impactul; 

6. expunerea la riscul de corupţie; 

7. măsurile de intervenţie; 

8. responsabilul pentru implementare; 

9. termenul/durata de implementare. 

Registrul riscurilor de corupţie fundamentează planul de integritate.   
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Planul de integritate 

Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii 

pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate, vizând prevenirea corupţiei, 

educaţia angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei, precum şi combaterea 

corupţiei. 

Planul de integritate are următoarea structură: 

1. obiective generale; 

2. obiective specifice; 

3. măsuri anticorupţie; 

4. indicatori de măsurare; 

5. surse de verificare; 

6. riscuri de implementare; 

7. responsabil cu implementarea; 

8. resurse alocate pentru implementare; 

9. termen de realizare a măsurilor anticorupţie. 

Obligaţia de actualizare a planurilor de integritate 

Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 au obligaţia actualizării o dată la doi ani a planurilor 

de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie. 

Planurile de integritate se transmit către Secretariatul tehnic al SNA. 
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Monitorizarea şi revizuirea riscurilor de corupţie 

Monitorizarea şi revizuirea se realizează de către Grupul de lucru sau persoanele desemnate în acest sens, 

la nivelul instituţiei unde acesta este constituit. Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate 

monitorizează implementarea măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupţie şi procedează la 

revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituţiei. 

În situaţia apariţiei unor riscuri noi de corupţie, acestea vor fi evaluate conform etapelor prevăzute în 

prezenta metodologie şi introduse în Registrul riscurilor de corupţie revizuit. 

Evaluarea activităţii de implementare a metodologiei 

Documentaţia privind implementarea metodologiei se păstrează de către secretarul Grupului de lucru din 

cadrul instituţiei şi trebuie să fie disponibilă în situaţia evaluării activităţii de implementare a prezentei 

metodologii. 
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Capitolul 7: Implementarea măsurilor anticorupţie la nivelul instituţiei 

Conştientizarea si instruirea angajaţilor în privinţa anticorupţiei 

În vederea implementării cât mai eficiente a sistemului de management anticorupţie la nivelul instituţiei, 

angajaţii trebuie să fie conştientizaţi asupra intenţiilor managementului în privinţa luptei împotriva 

corupţiei şi a riscurilor la care se expun dacă sunt implicaţi în fapte de corupţie, precum şi să fie instruiţi 

asupra comportamentului pe care trebuie să-l aibă pentru prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel de 

instituţie. 

În acest scop, prin intermediul responsabilului anticorupţie, angajaţii trebuie informaţi şi instruiţi cel puţin 

cu privire la următoarele aspecte: 

1. Politica anticorupţie. 

2. Sistemul anticorupţie. 

3. Procedurile anticorupţie şi obligaţia personalului de a se conforma acestora. 

4. Riscurile de corupţie şi prejudiciile pentru personal şi instituţie care pot rezulta din cauza corupţiei. 

5. Circumstanţele în care poate să apară corupţia în cadrul sarcinilor încredinţate şi modul de 

recunoaştere a acestor circumstanţe. 

6. Modul în care să se recunoască şi să se răspundă la solicitările sau ofertele de corupţie. 

7. Modul în care pot ajuta la prevenirea şi evitarea corupţiei şi pot să recunoască indicatorii cheie de 

risc de corupţie. 

8. Contribuţia la eficacitatea sistemului anticorupţie, inclusiv beneficiile performanţei îmbunătăţite 

anticorupţie şi ale raportării cazurilor suspectate de corupţie. 

9. Implicaţiile consecinţelor potenţiale ale neconformării cu cerinţele sistemului anticorupţie. 

10. Comunicările: cine va raporta, ce va raporta, când va raporta, cum va raporta, cui va raporta orice 

preocupări şi fapte anticorupţie. 

Se recomandă instruirea prin participare directă (sesiuni colective, workshopuri, discuţii la mese rotunde 

între personalul relevant, sesiuni individuale) atât pentru conducerea instituţiei, cât şi pentru angajaţi şi 
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parteneri (persoanele interesate, care intră în contact cu instituţia). 

Punerea în practică a planului de integritate 

După conştientizarea şi instruirea angajaţilor, urmează punerea efectivă a practică a planului de 

implementare. 

Grupul de lucru stabilește în întâlniri organizate periodic demararea și alocarea responsabilităților și 

resurselor pentru fiecare măsură în parte; se stabilesc deci: 

1. pașii de implementare 

2. date și responsabilități pentru fiecare pas  

3. alte resurse necesare  

4. criterii de progres pentru implementare 

5. criterii de rezultat pentru implementarea cu succes a măsurii  

Echipa desemnată este formată și informată și primește sarcina implementării măsurii.  

Urmărirea implementării planului de integritate 

Monitorizarea  

Odată pus în mişcare, sistemul de management anticorupţie trebuie monitorizat în permanenţă, pentru a 

se urmări modul în care sunt implementate măsurile anticorupţie stabilite la nivel de organizaţie, eficienţa 

acestor măsuri, evoluţia riscurilor, apariţia de riscuri noi. 

Monitorizarea se realizează de către Grupul de lucru pentru integritate sau persoanele desemnate în acest 

sens la nivelul instituţiei (eventual comisia de monitorizare), la care se adaugă şi alte instrumente: 

autoevaluarea, auditul intern şi extern, analiza efectuată de management. 

La fiecare întâlnire a Grupului de Lucru se trec în revistă toate măsurile aflate în curs de implementare și se 

compară stadiul curent cu cel precedent. Întârzierile și eșecurile de implementare sunt analizate și se adoptă 

măsuri de corecție care se consemnează și vor fi la rândul lor analizate în cadrul întâlnirilor viitoare. Procesul 

continuă până la îndeplinirea criteriilor de finalizare a implementării măsurii.  
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Adoptarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea corupției 

Instituţia trebuie să evalueze performanţa anticorupţie şi eficacitatea şi eficienţa sistemului de 

management anticorupţie. 

Analiza rezultatelor anticorupţie are ca scop urmărirea eficacităţii măsurilor anticorupţie implementate şi 

identificarea de măsuri noi. Ea poate include, de exemplu, următoarele zone: 

1. eficacitatea instruirii; 

2. eficacitatea controalelor, de exemplu prin rezultatele testărilor prin eşantionare; 

3. eficacitatea alocării responsabilităţilor pentru îndeplinirea cerinţelor sistemului de 

management anticorupţie; 

4. eficacitatea tratării abaterilor de conformare care au fost identificate anterior; 

5. situaţiile în care auditurile interne nu sunt realizate conform programului; 

Raportul de implementare 

Raportul de implementare are drept scop evaluarea progresului implementării Planului de Integritate și a 

măsurilor suplimentare. Formatul raportului poate porni de la structura și conținutul Planului de Integritate. 

Într-o coloană dedicată, se vor nota: stadiul (eventual  cuantificat de indicatorul de progres), progresul 

față de întâlnirea precedentă și în cazul finalizării, se notează finalizarea.  

Pentru fiecare măsură în parte se poate ține o fișă a implementării măsurii, în care se notează progresul, 

toate problemele întâmpinate, soluțiile adoptate și finalizarea aplicării acestora.  

Periodic (trimestrial, semestrial, anual) Grupul de Lucru poate sintetiza informația privind progresul 

implementării ca și informația privind orice alte aspecte privind funcționarea Sistemului de Management 

Anticorupție în Rapoarte de implementare / Rapoarte de monitorizare axate pe procesele comoponente 

ale sistemului (noi și modificate prin măsurile din PI).  

Anual, se completează raportul constituit de Anexa 3 din HG 1269 privind aplicarea măsurilor preventive  

în cadrul organizației și se transmite Secretariatului Tehnic al SNA.  
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Tratarea neconformităților  

Atunci când apare o neconformitate în sistemul de management anticorupţie, instituţia trebuie: 

a) să reacţioneze prompt la neconformitate şi, după cum este cazul: 

1. să întreprindă acţiuni pentru controlul şi corectarea acesteia; 

2. să se ocupe de consecinţe; 

b) să evalueze necesitatea de acţiuni pentru eliminarea cauzei (cauzelor) neconformităţii, cu 

scopul ca aceasta să nu reapară sau să nu apară în altă parte, prin: 

1. analizarea neconformităţii; 

2. determinarea cauzelor neconformităţii; 

3. determinarea unor neconformităţi similare existente sau care ar putea eventual să apară; 

c) să implementeze orice acţiune necesară; 

d) să analizeze eficacitatea oricărei acţiuni corective întreprinse; 

e) să efectueze modificări ale sistemului de management anticorupţie, dacă este necesar. 

Acţiunile corective trebuie să fie adecvate efectelor neconformităţilor survenite. 

Instituţia trebuie să păstreze informaţii documentate ca dovadă pentru: 

• natura neconformităţilor şi orice acţiuni întreprinse ulterior; 

• rezultatele oricărei acţiuni corective. 

Pe baza informaţiilor obţinute, responsabilul întocmeşte, pentru fiecare incident de integritate produs, un 

raport cuprinzând informaţiile prevăzute mai sus, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariţiei unui 

incident similar, precum şi responsabilul şi termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire şi/sau 

control propuse. Raportul se transmite spre aprobare conducerii instituţiei. Conducerea instituţiei dispune 

verificarea periodică a modului de realizare a măsurilor aprobate şi informarea responsabilului 

anticorupţie. 
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Anual, responsabilul anticorupţie elaborează un raport privind evaluarea incidentelor de integritate, care 

se aprobă de către conducerea instituţiei, se publică pe site-ul acesteia şi se transmite către Secretariatul 

tehnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie până la data de 31 martie a anului următor. Documentaţia se 

păstrează de către secretarul Grupului de lucru din cadrul instituţiei şi trebuie să fie disponibilă în situaţia 

evaluării activităţii de implementare a sistemului de management anticorupţie. 

Analiza rezultatelor anticorupţie 

Instituţia trebuie să evalueze performanţa anticorupţie şi eficacitatea şi eficienţa sistemului de 

management anticorupţie. 

Analiza rezultatelor anticorupţie are ca scop urmărirea eficacităţii măsurilor anticorupţie implementate şi 

identificarea de măsuri noi. Ea poate include, de exemplu, următoarele zone: 

a) eficacitatea instruirii; 

b) eficacitatea controalelor, de exemplu prin rezultatele testărilor prin eşantionare; 

c) eficacitatea alocării responsabilităţilor pentru îndeplinirea cerinţelor sistemului de 

management anticorupţie; 

d) eficacitatea tratării abaterilor de conformare care au fost identificate anterior; 
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Îmbunătăţirea continuă a Sistemului de management anticorupţie 

În funcţie de concluziile desprinse din analizarea rezultatelor sistemului de management anticorupţie, 

instituţia este obligată să identifice şi să dispună măsuri de îmbunătăţire continuă. 

Pentru a se asigura menţinerea integrităţii şi eficacităţii sistemului de management anticorupţie, 

modificările elementelor individuale ale sistemului de management ar trebui să ia în considerare 

dependenţa şi impactul acestor modificări asupra eficacităţii întregului sistem de management anticorupţie. 

Atunci când instituţia determină necesitatea de modificări în sistemul de management anticorupţie, aceste 

modificări ar trebui efectuate în mod planificat, luând în considerare următoarele: 

a) scopul modificărilor şi consecinţele potenţiale ale acestora; 

b) integritatea sistemului de management anticorupţie; 

c) disponibilitatea resurselor; 

d) alocarea sau realocarea responsabilităţilor şi autorităţii; 

e) ritmul, amploarea şi durata implementării modificărilor. 

Anual, Grupul de lucru sau persoanele desemnate monitorizează implementarea măsurilor stabilite în 

Registrul riscurilor de corupţie şi procedează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt 

existentă la nivelul instituţiei. În situaţia apariţiei unor riscuri noi de corupţie, acestea vor fi evaluate şi 

introduse în Registrul riscurilor de corupţie revizuit. 

Având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie, instituţia are obligaţia 

actualizării o dată la doi ani a planurilor de integritate, instituţia poate considera că este util să participe 

la, sau să ia în considerare recomandările oricăror iniţiative anticorupţie, sectoriale sau de altă natură, 

care promovează sau publică bune practici anticorupţie relevante pentru activităţile instituţiei. 
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Capitolul 8: ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită  

Ce este mita? 

Conform standardului ISO 37001, mita este definită ca o sumă de bani sau obiecte primite, date ori promise 

unei persoane, cu scopul de a o determina să-și incalce obligațiile de serviciu sau sa le indeplineasca mai 

constiincios. 

Cat se dă “mită”? 

Banca Mondială estimează că zilnic se dă mită echivalentul a 1 trilion USD. Conform unui studiu publicat de 

Transparency International, în întreaga lume, mai mult de 1 din 4 antreprenori cred că au pierdut afaceri 

datorită “mitei” plătite de concurenți. 

În anul 2016, a fost publicat ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită, acesta fiind primul standard 

din familia ISO care are ca obiect corupția. 

ISO 37001 este un standard care se adresează numai mitei, insă acesta poate fi extins și către alte practici 

legate de corupție. Scopul principal al acestui standard este de a crea un sistem de management care sa 

aducă în organizație o cultura a integrității, transparenței, a deschiderii și conformării, care să ajute o 

organizație să evite sau să diminueze riscurile, costurile sau rezultatele negative ale mitei și să promoveze 

încrederea în cadrul relațiilor între parteneri. 

Implementarea ISO 37001:2016 presupune o politica ce promovează principiile eticii, integritatății și 

transparenței, un management al riscurilor de mituire eficient, obiective, indicatori de performanță și 

proceduri. 

Standardul abordează următoarele aspecte legate de activitățile organizației: 

• mituirea în sectorul public, cel privat şi cel fără scop lucrativ; 

• mituirea de către organizaţie; 

• mituirea de către personalul organizaţiei care acţionează în numele organizaţiei sau în beneficiul 

acesteia; 

• mituirea de către partenerii de afaceri ai organizaţiei care acţionează în numele organizaţiei 

sau în beneficiul acesteia; 
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• mituirea organizaţiei; 

• mituirea personalului organizaţiei în legătură cu activităţile organizaţiei; 

• mituirea partenerilor de afaceri ai organizaţiei în legătură cu activităţile organizaţiei; 

• mituirea directă şi indirectă (de exemplu, o mită oferită sau acceptată prin sau de către o terţă 

parte) 

ISO 37001 stabileste cerintele si ofera indrumari pentru un sistem de management conceput pentru a ajuta 

o organizatie sa previna, sa detecteze si sa raspunda la acest fenomen si sa respecte legile anti-coruptie si 

angajamentele voluntare aplicabile activitatilor sale. 

Implementarea ISO 37001 nu exclude riscul mituirii, însă atestă că organizația a implementat un sistem de 

management care sa prevină riscurile mituirii. 

Implementarea ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită, preupune implementarea de măsuri 

și controale anti-mită într-o manieră rezonabilă și proporțională pentru a ajuta la prevenirea, detectarea 

și gestionarea acestui fenomen: 

• Politica anti-mită 

• Management, leadership și angajament 

• Controlul și formarea personalului 

• Evaluarea riscurilor 

• Investigarea preventivă rezonabilă 

• Controale financiare și nefinanciare 

• Raportarea, monitorizarea, investigarea și revizuirea 

• Acțiuni corective și îmbunătațirea continuă 

Cerinţele ISO 37001:2016 

Standardul 37001 din 2016 este un standard ISO. Denumirea standardului este Sisteme de management anti-
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mită. Cerinţe cu ghid de utilizare. 

Standardul reflectă bunele practici în domeniu şi se aplică atât organizaţiilor publice, cât şi celor private. 

În accepţiunea ISO 37001 : 2016 prin mituire se înţelege oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau 

solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau 

indirect şi independent de locaţie (locaţii), prin violarea legislaţiei aplicabile, ca o îndemnare sau 

recompensare a unei persoane pentru a acţiona sau a nu acţiona în legătură cu performanta îndeplinirii 

sarcinilor acestei persoane. 

ISO 37001:2016, Sistem de management anti-mită, conține o serie de măsuri pentru a ajuta organizațiile 

să prevină, să detecteze și cum să abordeze acest fenomen. Acesta este conceptul pentru a ajuta o 

organizație să îmbunătățească programul de conformare anti-mită. 

Ca orice standard, şi ISO 37001 : 2016 conţine mai multe cerinţe (pct. 4-10 din standard)  

- cerinţe generale de management şi cerinţe specifice anti-mită: 

4. Contextul organizaţiei: 

4.1. Înţelegerea organizaţiei şi a contextului în care activează 

4.2. Înţelegerea necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate 

4.3. Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management anti-mită 

4.4. Sistemul de management anti-mită 

4.5. Evaluarea riscului de mituire 

5. Leadership 

5.1. Leadership şi angajament 

5.1.1. Organ de conducere 

5.1.2. Managementul la cel mai înalt nivel 

5.2. Politica anti-mită 
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5.3. Roluri organizaţionale, responsabilităţi şi autorităţi 

5.3.1. Roluri şi responsabilităţi 

5.3.2. Funcţia de conformare anti-mită 

5.3.3. Delegarea luării deciziilor 

6. Planificare 

6.1. Acţiuni de tratare a riscurilor şi oportunităţilor 

6.2. Obiectivele anti-mită şi planificarea realizării acestora 

7. Suport 

7.1. Resurse 

7.2. Competenţă 

7.2.1. Generalităţi 

7.2.2. Procesul de angajare 

7.3. Conştientizare şi instruire 

7.4. Comunicare 

7.5. Informaţii documentate 

7.5.1. Generalităţi 

7.5.2. Creare şi actualizare 

7.5.3. Controlul informaţiilor documentate 

8. Operare 

8.1. Planificare şi control operaţionale 
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8.2. Investigare preventivă rezonabilă 

8.3. Controale financiare 

8.4. Controale nefinanciare 

8.5. Implementarea controalelor anti-mită de către organizaţii controlate şi de către 

parteneri de afaceri 

8.6. Angajamente anti-mită 

8.7. Cadouri, ospitalitate, donaţii şi beneficii similare 

8.8. Gestionarea inadecvării controalelor anti-mită 

8.9. Semnalarea preocupărilor 

8.10. Investigarea şi tratarea cazurilor de mituire 

9. Evaluarea performanţei 

9.1. Monitorizare, măsurare, analizare şi evaluare 

9.2. Audit intern 

9.3. Analiza efectuată de management 

9.3.1. Analiza efectuată de managementul la cel mai înalt nivel 

9.3.2. Analiza efectuată de organul de conducere 

9.4. Analiza efectuată de funcţia de conformare anti-mită 

10. Îmbunătăţire 

10.1. Neconformitate şi acţiune corectivă 

10.2. Îmbunătăţire continuă 
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În vederea aplicării cât mai corecte şi mai eficiente a ISO 37001 : 2016, standardul conţine în anexă un Ghid 

pentru utilizare care oferă explicaţii pentru fiecare cerinţă în parte. 

Certificarea ISO 37001 

Sistemul de management anti-mită este un sistem de management certificabil, certificarea conformării cu 

cerințele acestui sistem, o face un organism independent de certificare acreditat în vederea certificării ISO 

37001:2016. 

Ce presupune certificarea ISO 37001 ? 

Evaluarea independentă de către un organism de terță parte acreditat a unei organizații private, publice 

sau non-profit prin care se confirma implementarea și menținerea politicilor, procedurilor şi controalelor 

care sunt rezonabile şi proporţionate în funcţie de riscurile de mituire la care este expusă organizaţia. 

Etapele certificării ISO 37001 asigurate de către un organism de certificare acreditat: 

• Audit inițial de certificare etapa 1 

• Audit inițial de certificare etapa 2 

• Audit de supraveghere 1 (la 12 luni de la certificare) 

• Audit de supraveghere 2 (la 24 luni de la certificare) 

Beneficiile implementării și certificării ISO 37001 

• Înțelegerea și reducerea riscurilor în domeniul mitei la care este expusă o companie 

• Minimizarea pierderilor financiare ale acționarilor prin implementarea de măsuri concepute 

pentru a preveni, a detecta şi a lupta împotriva mituirii 

• Conferirea unui avantaj competitiv și imagine pozitivă in vederea diferențierii pe piață Asigurarea 

transparenței și crearea unei culturi anti-mită și anti-corupție la nivelul organizației 

• Demonstrarea într-un mod proactiv a angajamentelor de etica și integritate 

• Creșterea reputației, a prestigiului și sporirea încrederii părților interesate 

• Demonstrarea în cazul unei eventuale anchete penale ale unor presupuse fapte de corupție a 
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măsurilor rezonabile implementate pentru a preveni mita. 

 

Implementarea ISO 37001 

Implementarea ISO 37001, presupune conformarea organizației cu cerințele standardului ISO 37001, și se 

realizează prin parcurgerea urmatoarelor etape: 

ANALIZA INIŢIALA A SISTEMULUI DE MANAGEMENT EXISTENT IN ORGANIZAŢIE, DIAGNOZĂ 

Sub-etape: 

Kick-off meeting: 

• Descrierea serviciilor și a etapelor proiectului 

• Prezentarea modului de organizare a echipei de consultanți 

• Prezentarea modalităților de comunicare în cadrul proiectului 

• Prezentarea responsabilităților în cadrul proiectului 

Diagnoză în vederea identificării elementelor SMAM și înțelegerii contextului organizației 

• Numirea persoanei responsabile cu Sistemul de management anti-mită - funcția de conformare anti-

mită 

• Colectarea informațiilor despre organizație: structura organizatorică, activități, locații, parteneri de 

afaceri, colectare documente relevante pentru SMAM (SCIM, SNA) etc. 

• Identificarea părților interesate relevante 

• Stabilirea domeniului de aplicare a SMAM 

Modalități de realizare: 

Responsabilul SMAM va ține o ședință cu conducerea organizației în vederea prezentării proiectului, a 

modului de realizare a contractului și a rezultatelor așteptate Se vor prezenta echipa de consultanți, rolul 

acestora în cadrul proiectului precum și modul de implicare a angajaților beneficiarului, în activitățile 
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proiectului. 

Se va prezenta necesitatea numirii persoanei responsabile cu Sistemul de management anti-mită - funcția 

de conformare anti-mită, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana numită și rolul acestuia în 

cadrul organizației. 

Responsabilul SMAM va solicita și analiza informații și documentele relevante pentru proiectarea 

sistemului de management anti-mita: Organigrama, ROF, ROI, documente SNA, documente elaborate în 

cadrul SCIM, în vederea proiectării SMAM și a documentației aferente. 

Împreună cu responsabilul cu Sistemul de management anti-mită (responsabilul SMAM), se va stabili 

domeniul de aplicare al SMAM și se vor identifica părțile interesate relevante. 

ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI SPECIFICE SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
ANTI-MITA 

Sub-etape: 

Elaborarea documentației SMAM 

• Elaborarea manualului anti-mită și a politicii anti-mită 

• Elaborarea procedurilor SMAM 

Modalități de realizare: 

După colectarea informațiilor despre organizație: structura organizatorică, activități, locații, parteneri de 

afaceri, colectare documente relevante pentru SMAM (SCIM, SNA), identificarea părților relevante și 

stabilirea domeniului de aplicare, Responsabilul SMAM va elabora documentația aferentă SMAM, respectiv, 

Politica anti-mită, manualul anti-mită și procedurile SMAM.  

Documentele elaborate vor fi transmise beneficiarului, prin responsabilul SMAM, spre consultare și 

validare. Propunerile de modificare sau completare a documentelor, transmise de beneficiar, vor fi 

analizate de către prestator din prisma prevederilor ISO 37001 pentru a corespunde cerintelor standardului. 

Dacă acestea sunt conforme vor fi incluse in documentatie. Politica anti-mită va fi afișată în locații cu 

vizibilitate atât la sediul organizației, cât și site-ul organizației, într-o secțiune dedicată SMAM. 

Elaborare proceduri de sistem/operationale pentru prevenirea si combaterea corupţiei 
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• Elaborarea procedurilor de sistem pentru conformarea cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție 

2021-2025 

Modalități de realizare: 

Procedurile aferente Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, vor fi elaborate de către prestator, în 

baza informațiilor primite de la beneficiar, vor fi transmise beneficiarului, prin secretariatul Grupului de 

lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, conform HG 599/2018, spre consultare și validare. Propunerile 

de modificare sau completare a documentelor, transmise de beneficiar, vor fi integrate de către prestator 

în cadru documentelor/procedurilor elaborate. 

Instruire top management cu privire la cerințele Sistemului de management anti-mită 

• Instruirea personalului cu funcții de conducere / șefi de structuri cu privire la SMAM, 

rolul și responsabilitățile acestora în cadrul SMAM 

• Instruire cu privire la documentația elaborată scopul și modul de implementare a 

documentelor Sistemului de management anti-mită 

Modalități de realizare: 

Responsabilul SMAM va instrui echipa de management a organizației, cu privire la cerințele ISO 37001, 

rolul și responsabilitățile acestora în cadrul SMAM. În cadrul acestei instruiri va fi prezentată Politica anti-

mită și documentele relevante ale SMAM, elaborate. Se vor prezenta scopul și aplicabilitatea procedurilor 

și înregistrărilor aferente în cadrul organizației. 

Se va prezenta activitatea de management al riscurilor de mituire, cu accent pe rolul pe care îl vor avea 

persoanele cu funcții de conducere și de execuție implicate în aceasta activitate. 
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Managementul riscului 

• Identificarea și evaluarea riscurilor de mituire 

• Stabilirea acţiunilor de tratare riscurilor de mituire, a măsurilor de gestionare a acestora 

Modalități de realizare: 

• Responsabilul SMAM împreună cu reprezentanți (persoane cu funcție de conducere sau execuție) din 

cadrul compartimentelor vor identifica și evalua riscurile de mituire prin metodele propuse de 

standardul ISO 37001 având în vedere diferite categorii de riscuri 

• În urma procesului de identificare și evaluare a riscurilor, Responsabilul SMAM va stabili măsuri de 

tratare a riscurilor de mituire şi a oportunităţilor de îmbunătăţire 

Măsuri de control operațional 

• Stabilirea obiectivelor anti-mită şi planificarea realizării acestora 

• Stabilirea și implementarea controalelor care sunt rezonabile şi proporţionate în funcţie de riscurile 

de mituire la care este expusă organizaţia: 

o due diligence 

o controale financiare 

o controale nefinanciare 

o implementarea controalelor anti-mită / SMAM de către organizaţii controlate şi de către 

parteneri de afaceri 

o angajamente anti-mită 

o cadouri, ospitalitate, donaţii şi beneficii similare 

o gestionarea inadecvării controalelor anti-mită 

o semnalarea preocupărilor 
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o investigarea şi tratarea cazurilor de mituire 

Modalități de realizare: 

Responsabilul SMAM va asista managementul, pentru stabilirea obiectivelor anti-mită şi planificarea 

realizării acestora, pornind de la identificarea și evaluarea riscurilor de mituire și politica anti-mită. 

Responsabilul SMAM va acorda asistență la stabilirea controalelor care sunt rezonabile şi 

proporţionate în funcţie de riscurile de mituire la care este expusă organizaţia. 

 

 

Sub-etape: 

a) Evaluarea performanței 

• Monitorizarea, măsurarea, analizarea, evaluarea: eficacitatea instruirilor, controalelor, 

tratarea abaterilor etc. 

b) Auditul intern 

• Audit intern pentru evaluarea Sistemului de management anti-mită raportat la cerințele ISO 

37001:2016. 

c) Analiza efectuată de management 

• Analiza SMAM efectuată de: Managementul la cel mai înalt nivel, Organul de conducere, 

Responsabilul ani-mită. 

Modalități de realizare: 

 

EVALUARE 
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• Responsabilul SMAM va colecta datele aferente indicatorilor de performanță 

• Auditorii interni vor efectua auditul intern al SMAM în cadrul organizației. Activitatea va respecta 

prevederile ISO 19011:2018 - Linii directoare privind auditarea sistemelor de management. 

Auditul intern se va face în baza unui chestionar de audit intern care se va aplica fiecărui 

compartiment în parte și va avea ca scop conformarea organizației cu cerințele ISO 37001. 

• Responsabilul SMAM va acorda asistență conducerii organizației în vederea realizării analizei 

efectuate de management a SMAM. Această abordare este tipică pentru sistemele de 

management. Auditurile realizate în vederea unei certificări reprezintă surse prețioase de 

informație cu privire la lucrurile care încă necesită atenție / ajustări. Prin urmare, Raporturile 

de audit trebuie prelucrate și sintetizate în vederea pregătirii deciziilor care fac cu 

preponderență obiectul Analizei Managementului. 
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Capitolul 9 Egalitatea de şanse, nediscriminarea şi egalitatea de gen, dezvoltare 
durabilă  

Responsabilitatea socială 

În legătură cu lupta împotriva corupţiei, lumea modernă are la îndemână şi un concept nou, acela de 

responsabilitate socială. Responsabilitatea socială a organizaţiilor este privită ca un ansamblu de reguli de 

comportament pe care trebuie să le îndeplinească organizaţia în raport cu persoanele şi cu mediul cu care 

aceasta interacţionează. 

Privită din perspectiva autorităţilor administraţiei publice locale, responsabilitatea socială acţionează 

în mai multe direcţii: 

1. faţă de salariaţi: crearea unui mediu intern de încredere reciprocă, propice dezvoltării 

profesionale, încurajarea şi susţinerea salariaţilor pentru a-şi atinge potenţialul maxim, 

creşterea responsabilităţii individuale şi de grup, fidelizarea salariaţilor, gestionarea cu 

diplomaţie a conflictelor de muncă; 

2. faţă de beneficiari: orientarea către nevoile beneficiarilor, oferirea de servicii şi produse 

de calitate, la momentul şi timpul potrivit şi la preţuri adecvate; 

3. fată de comunitate: îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea nivelului de trai 

4. faţă de furnizori: asumarea şi respectarea tuturor obligaţiilor contractuale faţă de aceştia, 

minimizarea surprizelor neplăcute; 

5. faţă de finanţatori: rambursarea la timp a creditelor şi dobânzilor aferente; 

6. faţă de societate: contribuţia activă la bunăstarea societăţii; 

7. faţă de mediu: prevenirea poluării, reducerea risipei, reciclarea deşeurilor etc. 

Nediscriminare si egalitate de şanse 

Responsabilitatea  faţă  de  oameni  se  realizează  şi  prin  respectarea  principiilor nediscriminării şi 

egalităţii de şanse şi tratament. 

Constituţia României prevede că cetăţenii sunt egali în fata legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii 

şi fără discriminări. Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, 
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de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi. (art.16, alin.1, 3). 

În vederea prevenirii şi sancţionării tuturor formelor de discriminare, statul român a adoptat OG nr. 

137/2000, având ca principale direcţii în acest domeniu următoarele: 

Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate. (art. 1) 

Discriminare = orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, 

limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are 

ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, 

a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul 

politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. (art. 2, alin.1) 

Sunt discriminatorii prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite 

persoane, faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt 

justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. 

(art. 2, alin. 3) 

Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează 

nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o 

comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională 

sau penală. (art. 2, alin.4) 

Hărţuire = orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de 

refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadu intimidant, ostil, degradant ori 

ofensiv. (art. 2, alin.5) 

Nu constituie discriminare măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat 

în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor 

fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de 

persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate (art. 2, 

alin.9) 
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Nediscriminarea se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor 

publice cu atribuţii în ceea ce priveşte:  

a) condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, accesul la 

toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională;  

b) protecţia şi securitatea socială;  

c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi;  

d) sistemul educaţional;  

e) asigurarea libertăţii de circulaţie;  

f) asigurarea liniştii şi ordinii publice;  

g) alte domenii ale vieţii sociale. (art.3) 

Diferenţa de tratament nu constituie discriminare atunci când, în temeiul naturii activităţilor ocupaţionale 

sau al contextului în care acestea se desfăşoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerinţă profesională 

reală şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul să fie legitim şi cerinţa proporţională. (art. 5) 

Se sancţionează orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-

şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează 

atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau 

ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi. (art. 15) 

Codul de conduită a funcţionarilor publici (Legea nr. 7/2004) şi Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Legea nr. 477/2004) garantează la rândul lor 

nediscriminarea şi egalitatea de şanse, printr-o serie de obligaţii şi interdicţii pentru angajaţii instituţiilor 

publice: 

• Obligaţia de a adopta o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a 

problemelor cetăţenilor. (art.12, alin.3) 

• Obligaţia de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, 

prin: a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii 
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de fapt; b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

(art.12, alin.3) 

• Obligaţia de a asigura egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia 

publică pentru funcţionarii publici din subordine. (art.16, alin.1) 

• Obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a examina şi de a aplica cu obiectivitate 

criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când 

propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea 

de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 

(art.16, alin.2) 

• Interdicţia pentru funcţionarii publici de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute la art. 3. (art.16, alin.3) 

În domeniul relaţiilor de muncă, a fost adoptată o lege distinctă, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea 

de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, care oferă garanţii suplimentare în acest domeniu: 

Egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi = luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi 

aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora. 

(art. 1, alin. 2) 

 

Principii:  

a) principiul legalităţii, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituţiei şi legislaţiei naţionale în 

materie, precum şi prevederile acordurilor şi altor documente juridice internaţionale la care România este 

parte;  

b) principiul respectării demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea 

liberă şi deplină a personalităţii;  

c) principiul cooperării şi al parteneriatului, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice centrale şi 
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locale colaborează cu societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale pentru elaborarea, 

implementarea, evaluarea şi monitorizarea politicilor publice şi a programelor privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum şi pentru realizarea de facto a egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi;  

d) principiul transparenţei, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea şi evaluarea politicilor şi 

programelor din domeniu sunt aduse la cunoştinţa publicului larg; e) principiul transversalităţii, potrivit 

căruia politicile şi programele publice care apără şi garantează egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi sunt realizate prin colaborarea instituţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu la toate 

nivelele vieţii publice. (art. 31). 

Discriminare directă = situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât 

este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă; (art.4, lit. a) 

Discriminare indirectă = situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar 

dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului 

în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, 

iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare. (art.4, lit. b) 

Nu sunt considerate discriminări:  

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii, lăuziei, alăptării şi creşterii 

copilului;  

b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi;  

c) o diferenţă de tratament bazată pe o caracteristică de sex când, datorită naturii activităţilor 

profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţă 

profesională autentică şi determinantă atât timp cât obiectivul e legitim şi cerinţa proporţională. (art.6, 

alin. 5) 

Obligaţii:  

a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de 

muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe 

criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor; b) 

să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, 
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pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de 

intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare,  

c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care 

aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 

relaţiile de muncă (art.8); să ofere accesul solicitanţilor, femei sau bărbaţi, la informaţiile din sferele lor 

de activitate, în limitele legii, fără discriminare, să promoveze şi să susţină participarea echilibrată a 

femeilor şi bărbaţilor la conducere şi la decizie. (art.21). 

Interdicţii: a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 

profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

(art.11). 

Verificarea respectării prevederilor în domeniu este în sarcina unor instituţii cu atribuţii exprese în această 

direcţie: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse 

între Femei şi Bărbaţi, Inspectoratul Teritorial de Muncă etc. 

Protecţia mediului si dezvoltare durabilă 

Responsabilitatea faţă de natură aparţine tuturor. Fără o protecţie adecvată a mediului natural în care 

trăim, viitorul omenirii este ameninţat. 

În România, responsabilităţile în acest domeniu sunt reglementate prin OUG nr. 

195/2005 privind protecţia mediului. 

Potrivit acestui act normativ, protecţia mediului este un obiectiv de interes public major, pe baza principiilor 

şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă. (art. 1, alin.1) 

Mediul = ansamblul de condiţii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele 

caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si 

fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele 

valori materiale si spirituale, calitatea vieţii si condiţiile care pot influenţa bunăstarea si sănătatea omului. 

(art. 1, alin.2) 
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Aria naturală protejată = zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un 

regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi 

formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare 

ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită. (art.2, pct.6) 

Biodiversitate = variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice 

continentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică şi 

diversitatea ecosistemelor. (art.2, pct.15) 

Cele mai bune tehnici disponibile = stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în 

dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a 

constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în 

care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul 

său. (art.2, pct.18) 

Deşeu = orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind 

regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca. (art.2, pct.19) 

Dezvoltare durabilă = dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. (art.2, pct.23) 

Poluanţi = orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de 

energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, 

modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale. (art.2, 

pct.50) 

Principii şi elemente strategice (art.3): 

1. principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale; 

2. principiul precauției în luarea deciziei; 

3. principiul acțiunii preventive; 

4. principiul reținerii poluanților la sursă; 

5. principiul "poluatorul plătește"; 
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6. principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic 

7. natural; 

8. utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

9. informarea și participarea publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la justiție în 

probleme de mediu; 

10.dezvoltarea colaborării internaționale pentru protecția mediului. 

Dreptul la "mediu sănătos și echilibrat ecologic" este recunoscut de stat tuturor persoanelor. (art.5). 

Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea tuturor. (art. 6). Obligațiile autorităților publice 

locale și ale persoanelor fizice și juridice pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos (art. 70): 

1. să îmbunătățească microclimatul localităților, prin amenajarea și întreținerea izvoarelor și a 

luciilor de apă din interiorul și din zonele limitrofe acestora, să înfrumusețeze și să protejeze 

peisajul, să mențină curățenia stradală; 

2. să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de 

menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, 

condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie 

sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 

3. să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind 

amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 

canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale 

şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi 

recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

4. să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor 

cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 

5. să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de 

interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a 

monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi 

cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora; 
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6. să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, 

concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 

aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor 

peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de 

urbanism şi amenajarea teritoriului; 

7. să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor 

tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru 

populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, 

în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului; 

8. să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri 

9. de orice fel; 

10.să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi 

înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi 

din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi; 

11.să inițieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreținere și dezvoltare a canalizării.   

Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de 

urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic 

al acestora. Actele prin care se dispune acest lucru sunt lovite de nulitate absolută. (art. 71). 

Planurile de urbanism și amenajarea teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu. (art. 73). 

Atribuții și răspunderi ale autorităților administrației publice locale (art. 90): 

1. aplică prevederile din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, cu respectarea 

2. principiilor prezentei ordonanțe de urgență; 

3. urmăresc respectarea legislației de protecția mediului de către operatorii economici care 

prestează servicii publice de gospodărie comunală; 

4. adoptă programe și proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităților, cu respectarea 

prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; 
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5. să aibă personal specializat pentru protecția mediului și să colaboreze în acest scop cu 

autoritățile pentru protecția mediului; 

6. promovează o atitudine corespunzătoare a comunităților locale în legătură cu importanța 

protecției mediului; 

7. asigură, prin serviciile publice și operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de 

salubrizare a localităților, de întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și a 

parcurilor publice; 

8. conservă și protejează spațiile verzi urbane și/sau rurale, astfel încât să se asigure suprafața 

optimă stabilită de reglementările în vigoare, în localitățile în care nu există posibilitatea 

asigurării acesteia, conservarea spațiilor verzi existente este prioritară; 

9. supraveghează operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale 

de poluanți sau depozitării necontrolate de deșeuri și dezvoltarea sistemelor de colectare a 

deșeurilor refolosibile. 

 

Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice 

Acest act normativ impune obligativitatea colectării selective a deșeurilor în instituțiile publice (art.1). 

Scopul legii este creșterea gradului de reciclare și de valorificare a deșeurilor colectate selectiv și creșterea 

gradului de informare și de conștientizare, precum și educarea funcționarilor publici, a angajaților și a 

cetățenilor cu privire la colectarea selectivă și managementul deșeurilor. (art.2). 

Sunt avute în vedere deșeurile de hârtie și carton, deșeurile de metal și plastic și deșeurile de sticlă. (art.3). 

Obligația implementării colectării selective a deșeurilor în cadrul instituției revine unui angajat din 

departamentul administrativ sau terț căruia îi este delegată această responsabilitate (art. 6). 

Fiecare instituție publică este obligată să elaboreze un plan de măsuri privind colectarea selectivă a 

propriilor deșeuri, care să conțină în mod obligatoriu, următoarele informații: 

1. numele și datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectării selective la nivelul 

instituției publice; 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

2. descrierea organizării colectării selective (scop, tipuri de containere, planșe cu 

3. precizarea amplasării locațiilor); 

4. obligațiile angajaților și măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor; 

5. modalitatea de stocare temporară a deșeurilor colectate; 

6. programul de instruire a angajaților privind colectarea selectivă a deșeurilor; 

7. programul de raportare a rezultatelor; 

8. programul de informare a vizitatorilor instituției publice; 

9. detaliile contractului de predare a deșeurilor colectate selectiv. (art.7) 

Instituțiile publice sunt obligate să asigure finanțarea pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate în 

cadrul acestora. (art.8) Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor trebuie să respecte următoarele 

condiții: 

1. containerele și recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripționează cu 

2. denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate; 

3. în fiecare birou/incintă al/a instituției publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare 

selectivă a deșeurilor. Acestea vor avea următoarele culori, în funcție de tipul de deșeuri 

colectate: albastru pentru deșeuri de hârtie și carton, galben pentru deșeuri de metal și 

plastic și alb/verde pentru sticla albă/colorată; 

4. pe fiecare etaj/nivel al instituției publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă; 

5. recipientele vor fi amplasate într-un loc ușor accesibil, marcat și indicat corespunzător; 

6. fiecare instituție publică este obligată să înființeze la intrarea în instituție un punct de 

colectare selectivă a deșeurilor destinat vizitatorilor și să asigure informarea acestora în 

acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deșeuri corespunzătoare fiecărui container; 

7. recipientele din interiorul clădirii aparținând instituției publice vor fi golite în funcție de 

intensitatea activității/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea 
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curățeniei; g) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, 

prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafața 

totală vizibilă; 

f) inscripționarea și aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile și vizibile, astfel încât 

să se asigure identificarea destinației containerelor și a recipientelor de colectare selectivă. 

(art.9) 

Instituția publică este obligată să pună la dispoziția operatorului economic autorizat să preia deșeurile 

colectate selectiv spații de depozitare speciale în incinta instituției publice. În spațiile de depozitare vor fi 

instalate containere de colectare selectivă a deșeurilor de mare capacitate. Numărul și capacitatea 

containerelor se calculează în funcție de cantitatea de deșeuri colectate și de numărul lunar de goliri. 

(art.10). 

Fiecare instituție publică este obligată să implementeze un program de informare și instruire a propriilor 

angajați cu privire la organizarea colectării selective a deșeurilor, fie prin forțe proprii, fie prin delegarea 

responsabilității către terți. Personalul însărcinat cu efectuarea curățeniei va fi instruit suplimentar. 

(art.11). 

Fiecare instituție publică este obligată să țină evidența cantităților de deșeuri colectate selectiv. Deșeurile 

colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantitățile vor fi consemnate într-un registru de evidență 

a deșeurilor colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate lunar către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

(art.13). 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către comisarii și 

persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu. (art.16). 
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