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1. Scopul procedurii 
  

Procedura are drept scop: 

- Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA; 

- Identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi 

normelor anticorupţie; 

- Creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire 

a corupţiei. 

2. Domeniul de aplicare: 
 

Procedura se aplică de către tot personalul Primăriei Municipiului Tecuci în vederea 

conştientizării privind importanţa activităţilor desfăşurate în condiţii de integritate ridicate. 

 

  3. Documente de referință (reglementări): 
 3.1. Reglementări internaţionale: 
- Internal Control - Integrated Framework, COSO; 

- SR EN ISO 9001/2015. 

       3.2. Reglementări naţionale 

3.2.1.Legislație primară: 

- H.G. nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 

– 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie 

și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de 

prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes 

public; 

- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora; 

3.2.2.Legislație secundară: 

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice. 

- Legea nr 144/2007 de înființare, organizare si funcționare a Agenției Naționale de 

Integritate; 

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

- Codul Penal din 17 iulie 2009 aprobat prin Legea nr. 289/2009 cu toate modificările și 

completările ulterioare; 

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

- 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; 

- Memorandumul privind „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de 

interes public” 
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3.2.3.Legislație terțiară: 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Tecuci; 

- Regulamentul Intern al Primăriei Municipiului Tecuci; 

- Codul de conduită a personalului din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci. 

4. Definiții şi abrevieri: 

   4.1.Definiții: 
 

Etica - se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi 

apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (coduri de 

etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite 

(cultura organizațională),fie prin prisma consecințelor acțiunilor înseși; 

Planul de integritate – ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii 

pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot 

viza prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului-țintă vizat de activitatea 

instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea corupției. Planurile de integritate 

sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entității; 

Comportamentul integru - este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic 

ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu 

poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională; 

Comportamentul lipsit de integritate - este o formă de subminare a misiunii organizației, 

conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime 

ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public; 

5. Descrierea procedurii: 

5.1. Generalități: 
 

 Prin Hotărârea Guvernului nr.583/2016, a fost aprobată Strategia Națională anticorupție 

2016-2020, împreună cu seturile de indicatori de peformanță, riscurile aociate obiectivelor și 

măsurilor de strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și 

de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a 

informațiilor de interes public.  

 

VALORI  

 

 voinţa politică – toate cele trei puteri în stat, respectiv puterea executivă, judecătorească şi 

cea legislativă înţeleg importanţa unei societăţi lipsite de corupţie şi vor conlucra pentru 

aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;  

 integritatea – reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a declara 

orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor 
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de serviciu. Totodată, aceştia sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea 

situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi; 

 prioritatea interesului public – reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au 

datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu. Aceştia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru 

obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor 

sau persoane apropiate; 

 transparenţa – reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura accesul 

neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi 

consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces. 

 

PRINCIPII 

 

 principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii 

fiind egali în faţa acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului şi presupune 

separaţia puterilor în stat; 

 principiul răspunderii potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor; 

 principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de 

integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfăşurat de către fiecare 

organizaţie;  

 principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor 

anticorupţie: Instituţiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze şi să menţină 

proceduri puternice, care să fie proporţionale cu riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale şi 

dimensionate în funcţie de resursele şi complexitatea organizaţiei; 

 principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: Politicile „anti-mită” nu vor fi 

eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administraţie de la nivelul cel mai înalt, că 

mita nu este tolerată. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier al  administraţiei 

trebuie să iniţieze, să supravegheze şi să conducă, prin puterea exemplului, punerea în 

aplicare a unei politici de respingere a corupţiei, recunoscând faptul că mita este contrară 

valorilor fundamentale ale  integrității, transparenţei şi responsabilității şi că aceasta 

subminează eficacitatea organizaţională;  

 principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate 
potrivit căruia identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei 

faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative. Atât instituţiile publice, cât şi cele private 

trebuie să dea dovadă de diligenţă în evaluarea partenerilor, agenţilor şi contractorilor. 

Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de luare de mită asociate cu intrarea într-un 

parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entităţi şi sunt datoare apoi să 

efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La încheierea de parteneriate sau aranjamente 

contractuale, trebuie să verifice dacă respectivele organizaţii au politici şi proceduri care 

sunt în concordanţă cu aceste principii şi orientări; 

 principiul eficacităţii în combaterea corupţiei, care se bazează pe evaluarea continuă a 

activităţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât 
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mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea 

le aşteaptă, cât şi al managementului organizaţional; 

 principiul cooperării şi coerenţei, în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi 

combaterea corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară 

asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate; 

 principiul parteneriatului public – privat, care recunoaşte importanţa cooptării societăţii 

civile şi a mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de 

prevenire a corupţiei; 

 principiul accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței 

decizionale.   
 

5.2. Modul de lucru: 
 

Conducătorul instituției dispune constituirea unui Grup de lucru pentru colectarea 

sistematică a datelor necesare autoevaluării gradului de implementare a măsurilor preventive 

anticorupție.  

Atribuțiile grupului de lucru sunt următoarele: 

- revizuirea Planului de Integritate; 

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție; 

- evaluarea riscurilor de corupție; 

- stabilirea măsurilor de intervenție; 

- diseminare prevederilor Planului de Integritate; 

- monitorizarea aplicării Planului de Integritate; 

- raportarea stadiului de implementarea a prevederilor Planului de Integritate. 

 

În cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, va fi stabilit, prin act intern, modul de convocare a 

Grupului de lucru și aspectele procedurale privind funcționarea acestuia (Regulament de 

Organizare și Funcționare). Membrii grupului vor beneficia de suportul conducătorilor 

departamentelor din cadrul entității. 

 

Din componența Grupului de lucru fac parte: 

- o persoană din conducerea entității; 

- responsabilul cu implementarea SNA; 

- consilierul de etică; 

- președintele Comisiei de Monitorizare (șef structură Control Intern Managerial); 

- președintele Comisiei de disciplină; 

- conducătorii structurilor audit intern, resurse umane, achiziții publice, economic. 

Secretariatul tehnic va fi asigurat de o persoană desemnată prin același act administrative. 

 

Grupul de lucru se întâlnește în ședințe lunare ordinare, dar se poate întruni și în ședințe 

extraordinare. Grupul de lucru va actualiza o data la doi ani planul de integritate al instituției pe 

care îl va transmite Secretariatului Tehnic al SNA. 

În ultimul trimestru al fiecărui an, dar nu mai târziu de 15 noiembrie, Grupul de lucru va 

solicita conducătorilor structurilor din instituție, dar și celor din instituțiile aflate în subordonare, 
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un raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție. Conducătorii structurilor vor 

transmite documentul în termen de 15 zile calendaristice, după ce vor fi discutat în prealabil cu 

personalul din structura pe care o conduc. Același raport va fi întocmit și de către consilierul de 

etică, responsabilul cu Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

responsabilul cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de 

protocol din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Concomitent cu solicitarile transmise conducătorilor structurilor, Grupul de lucru va 

transmite chestionare de  evaluare a gradului de cunoaştere a măsurilor preventive anticorupţie 

către toate persoanele angajate în instituție. Chestionarele vor fi anonime și vor fi transmise în 

termen de 3 zile lucratoare către secretariatul tehnic al Grupului de lucru care le va arhiva.  

În termen de 15 zile calendaristice, Grupul de lucru va centraliza datele cuprinse în 

rapoartele și în chestionarele de evaluare. Raportul asupra stadiului implementării gradului de 

implementare a măsurilor preventive anticorupție  va fi evaluat pe baza rapoartelor transmise de 

către conducătorii structurilor și a chestionarelor de evaluare, va include evaluări privind stadiul 

implementării măsurilor, deficienţele constatate şi recomandările pentru remediere va  fi publicat 

pe site-ul instituției și transmis Secretariatului Tehnic al SNA, după aprobarea de către 

conducătorul instituției. 

6. Responsabilități: 
  

6.1. Conducătorul intituției 
 

- dispune constituirea Grupului de lucru pentru colectarea sistematică a datelor necesare 

autoevaluării gradului de implementare a măsurilor preventive anticorupție;  

- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului de lucru; 

- aprobă Raportul asupra stadiului implementării gradului de implementare a măsurilor 

preventive anticorupție. 

6.2. Șefii structurilor 
 

- elaborează raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție  
 

6.3. Grupul de lucru 
 

- actualizează Planul de integritate; 

- monitorizaează aplicarea prevederilor Planului de Integritate; 

- interpretează chestionarele de evaluare a gradului de cunoaştere a măsurilor preventive 

anticorupţie; 

- elaborează Raportul asupra stadiului implementării gradului de implementare a măsurilor 

preventive anticorupție și îl transmit Secretariatului Tehnic SNA 
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6.4. Personalul din cadrul instituției 
 

- completează chestionarele de evaluare a gradului de cunoaştere a măsurilor preventive 

anticorupţie; 

7. Dispoziţii  finale 
 

7.1. Procedura va fi difuzată întregului personalului din cadrul Primăriei Municipiului 

Tecuci; 

7.2. Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări ale reglementărilor 

legale cu caracter general; 

7.3. Această procedură se aplică începând cu data aprobării de către Primar 

8. Anexe 
 

Anexa 1 CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE A 
MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPŢIE 

 
 

1. De cât timp sunteţi angajat in instituție ? 

o Sub un an 

o 1-3 ani 

o 4-5 ani 

o Peste 5 ani 

 

2. Gen 

o Feminin 

o Masculin  

 

anonim şi nu îl vom comunica nimănui în această formă. 

Chestionarul are rolul de  a evalua nevoile de informare şi formare anticorupţie la nivel 

instituţional. 

întrucât este anonim 

şi reprezintă autoevaluarea personală a gradului de informare şi a nevoii de formare. 
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3. În ce categorie vă încadraţi? 

o funcționar public 

o personal contractual 

o personal de conducere 

o personal de execuție 

 

4. Știați că la nivelul instituției din care faceți parte există un cod de etică? 

o Da. Cunosc prevederile Codului de etică. 

o Nu.  

 

5. Credeţi că regulile de comportament pentru funcționarii publici / personalul contractual / 

de conducere / de execuție sunt clare? 

o Da, sunt clare 

o Există şi dileme de comportament 

o Nu sunt clare 

 

6. Cum vă evaluaţi dvs. gradul de cunoaştere a normelor de conduită specifice funcţiei dvs.? 

o Foarte ridicat 

o Ridicat 

o Mediu 

o Scăzut 

o Foarte scăzut 

 

7. Cum vă evaluaţi dvs. gradul de cunoaştere a normele privind declararea averilor (cum se 

completează, unde şi în ce termen se depun, cine vă poate acorda consultanţă, procesul de 

evaluare a averii nejustificate)? 

o Foarte ridicat 

o Ridicat 

o Mediu 

o Scăzut 

o Foarte scăzut 

 

8. Cum vă evaluaţi dvs. gradul de cunoaştere a normelor privind conflictul de interese (ce 

înseamnă, cum e reglementat de lege, ce situaţii de conflicte de interese pot aparea în ceea 
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ce vă priveşte, ce comportamente sunt legale în situaţie de conflict de interese, cine verifică 

situaţiile de conflicte de interese)? 

o Foarte ridicat 

o Ridicat 

o Mediu 

o Scăzut 

o Foarte scăzut 

 

9. Ştiţi cine este consilierul de etică din instituţia dvs? Vă rugăm să notați numele acestuia. 

o Da, știu cine este consilierul de etică. Numele său este…………… 

o Nu, nu știu cine este consilirul de etică. 

 

10. Cât de bine cunoaşteţi atribuţiile şi rolul consilierului de etică din instituţia dvs.? 

o Foarte bine 

o Bine 

o Mediu 

o Scăzut 

o Foarte scăzut 

 

11. Cum vă evaluaţi dvs. gradul de cunoaştere a normelor privind incompatibilităţile (ce 

înseamnă, care sunt funcţiile incompatibile cu cea pe care o ocupați, ce comportamente 

sunt aşteptate în situaţie de incompatibilitate, cine verifică situaţiile de incompatibilitate)? 

o Foarte ridicat 

o Ridicat 

o Mediu 

o Scăzut 

o Foarte scăzut 

 

12. În  general,  credeţi  că  este  etic  sau  nu  este  etic  (moral)  ca  un  funcționar  public  /  

personal  contractual  /  de conducere / de execuție ……………........................? 

Bifaţi varianta cu care sunteţi de acord 
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Nr. 

crt. 
Practica 

Este 

etic 

(moral, 

corect) 

Nu este 

etic 

(moral, 

corect) 

Depinde 

de 

situaţie 

Nu 

știu 

1. .... să înlocuiască rapoartele şi cifrele reale cu 

unele false pentru a ieşi bine la evaluare. 
o  o  o  o  

2. .... să rezolve cu prioritate o cerere depusă de 

un prieten deşi sunt multe cereri care aşteaptă 

la rând 

o  o  o  o  

 ....care ştie că un coleg de-al său este în 

conflict de interese, să îi transmită acestuia 

voalat că are informaţii despre aceste lucruri 

pentru a îi cere un favor. 

o  o  o  o  

 ... să le povestească prietenilor ilegalităţile 

care se fac în instituţia în care lucrează, în 

măsura în care se produc ilegalităţi de care are 

cunoştinţă 

o  o  o  o  

 .... care ştie că o persoana din conducere (ce îi 

este superior ierarhic) este în conflict de 

interese, să nu spună nimic pentru că nu e 

treaba lui 

o  o  o  o  

 ....., atunci când pleacă într-o delegaţie, să le 

ceară celor de la hotel să îi treacă şi 

cheltuielile de masă în factura pentru camera 

dar să nu menţioneze în factură acest lucru 

pentru a putea duce acasă banii de diurnă 

o  o  o  o  

 .... să contrasemneze un document la 

insistenţele superiorului său ierarhic deşi ştie 

că documentul nu este corect întocmit 

o  o  o  o  

 .... care ştie că un coleg de-al său este în 

conflict de interese, să nu spună nimic pentru 

că nu e treaba lui 

o  o  o  o  
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 .... să rezolve mai întâi cererea persoanei de la 

care a primit o mică atenţie (de ex. un pachet 

de cafea) şi apoi să se ocupe şi de celelalte 

cereri, chiar dacă celelalte au fost depuse 

înainte. 

o  o  o  o  

 ... care ştie că un subordonat este în conflict 

de interese, să nu spună nimic pentru că nu e 

treaba lui. 

o  o  o  o  

 ... care ştie că o persoana din conducere (ce îi 

este superior ierarhic) este în conflict de 

interese, 

o  o  o  o  

 să transmită toate informaţiile unui amic 

jurnalist 
o  o  o  o  

 ... care ştie că o persoana din conducere (ce îi 

este superior ierarhic) este în conflict de 

interese, să difuzeze aceste informaţii pe un 

blog/site, sub anonimat. 

o  o  o  o  

 

13. Dacă vă gândiţi la normele de conduită, declararea averilor, conflicte de interese şi 

incompatibităţi, în ce domenii consideraţi că aveţi nevoie de informare suplimentară: (Se 

pot alege mai multe variante) 

o care sunt normele de conduită, conflicte de interese si incompatibilităţi care mi se 

aplică; 

o care sunt sancţiunile pentru nerespectarea normelor privind conduita, declararea 

averilor, conflicte de interese şi incompatibilităţi; 

o cine mă poate ajuta atunci când am întrebări despre aceste norme; 

o de ce este important să respect normele de conduită, declararea averilor, conflicte 

de interes şi incompatibilităţi; Altele (detaliaţi) 

 

14. Cunoașteți prevederile Planului de integritate al instituției din care faceți parte? 

o Da, le cunosc. 

o Nu, nu cunosc prevederile Planului de integritate. 

o Nu știu că instituția noastră are Plan de integritate. 
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15. Cunoașteți prevederile Procedurii de sistem privind avertizorul de integritate. 

o Da, cunosc prevederile acestei proceduri. 

o Nu, nu  cunosc prevederile acestei proceduri. 

16. Cunoașteți semnificația termnului de PANTOUFLAGE? Explicați, vă rugăm,  

o Da. 

o Am auzit de acest termen, însă nu știu exact ce înseamnă. 

o Nu, nu am auzit de acest termen și nu știu ce înseamnă. 

 

 

Vă mulţumim pentru completarea chestionarului. Dacă există activităţi, întrebări sau 

neclarităţi în completare, vă rugăm să ne daţi mai multe informaţii. 

 

Anexa 2 LISTA DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII 
  

Nr. 

crt. 
Compartimentul

1
 

Numele şi 

prenumele 

personalului de 

conducere 

Data 

distribuirii 

Modul distribuirii (prin 

e-mail, în format hârtie, 

postare intranet etc.) 

1 
Tuturor 

compartimentelor 
  

 

prin e-mail 

 

                                                                 
1
 în conformitate cu organigrama aprobată 
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