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INTRODUCERE 

 

Prezentul raport a fost elaborat cu scopul de a evalua măsurile pe care U.A.T. Municipiul 

Tecuci le-a adoptat în vederea creşterii transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul organizației. 

Raportul reprezintă o etapă preliminară în cadrul proiectului "Anticoruptie, integritate, 

promovarea eticii – AIPE" la nivelul U.A.T. Tecuci, Galați”. 

 La data redactării prezentului raport, există un număr mare de acte normative care au  

obiect de reglementare asemănător în ceea ce privește etica și integritatea . Acesta constă în 

exercitarea unor atribuții menite să crească calitatea și integritatea serviciului public și să 

asigure o aplicare unitară de către persoanele care dețin funcții publice a prevederilor legale 

referitoare la obligațiile care le revin corespunzător propriilor statute și norme (coduri) de 

conduită, precum și cu privire la declararea și controlul averilor, la incompatibilități și conflicte 

de interese, la accesul la informații al membrilor comunității și la participarea informată a lor la 

procesul decizional.  

Trebuie luate în calcul, de asemenea, și reglementările legale privind obligațiile și 

drepturile persoanelor care dețin funcții publice în legătură acțiunile prin care sunt semnalate 

cazuri de încălcare a legii la nivelul instituțiilor si autorităților publice. 

Prezentăm mai jos reglementările legale în domeniile etică, integritate și transparență: 

 REGLEMENTĂRI LEGALE 

 Reglementări comunitare 

 

Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE) 

 Art. 83 prin care se recunoaște fenomenul de corupție ca domeniu al criminalității și 

necesitatea indispensabilă de punere în aplicare a unor politici unitare și de stabilire a 
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unor norme minime referitoare la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul 

criminalității; 

 Art. 310 (6), prin juxtapunere la fenomenul de corupție, „Uniunea și statele membre, în 

conformitate cu articolul 325, combat frauda și orice altă activitate ilegală care aduce 

atingere intereselor financiare ale Uniunii.” 

 Art. 325, prin juxtapunere la fenomenul de corupție, incriminează frauda și îndrumă 

asupra căilor de urmat în prevenirea și combaterea fraudei, pentru a oferi o protecție 

efectivă și echivalentă în statele membre, în instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE. 

Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene 

elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenția PIF) 

adoptată prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995, în vigoare din data de 17 octombrie 2002, 

inclusiv: 

 Primul Protocol privind sancționarea penală a actelor de corupție pasivă și de corupție 

activă a funcționarilor naționali și comunitari, adoptat prin Actul Consiliului din 

27 septembrie 1996, 

 Protocolul privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin 

intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției PIF, adoptat prin Actul Consiliului 

din 29 noiembrie 1996, 

 Al doilea Protocol privind răspunderea persoanelor juridice, confiscarea, spălarea banilor 

și cooperarea între statele membre și Comisie în scopul protecției intereselor financiare 

ale Comunităților Europene și a datelor cu caracter personal în legătură cu aceste interese, 

adoptat prin Actul Consiliului din 19 iunie 1997, 

Convenție la care România a aderat prin Decizia Consiliului din 6 decembrie 2007 

(Decizia 2008/40/JAI a Consiliului), transpusă în legislația națională prin art. 18
1
 – 18

3
 din 

Legea nr. 78/2000. 

Convenția penală privind corupția, adoptată în 27 noiembrie la Strasbourg, ratificată de 

România prin Legea nr. 27 din 16 ianuarie 2002, care instituie măsurile ce trebuie luate la nivel 

național de către statele pãrți privind răspunderea și sancționarea actelor de corupție pasivă și 

activă a persoanelor fizice și entităților publice/private naționale și comunitare și de 

incriminare a formelor de corupție, precum și principiile privind cooperarea internațională. 
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Convenția civilă asupra corupției adoptată în 4 noiembrie 1999 la Strasbourg, ratificată 

de România prin Legea nr. 147 din 18 aprilie 2002, care instituie măsurile ce urmează să fie 

luate de statele părți și mecanismele de cooperare internațională și de continuitatea punerii în 

aplicare. 

Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC) adoptată la New York, 

ratificată de România prin Legea nr. 365 din 5 octombrie 2004, care pe lângă prevederi 

consistente despre politici și practici de prevenire, organisme cu rol de prevenire a corupției, de  

stabilire a unui sistem de achiziții publice urmând principiile de transparenta, concurenta și 

tratament egal și alte măsuri de prevenire și combatere a corupției, cu importanță deosebită: 

 Art.1 Obiectul: 

a) „promovarea și consolidarea măsurilor în scopul prevenirii și combaterii corupției în 

modul cel mai eficient; 

b) promovarea, înlesnirea și sprijinul cooperării internaționale și asistenței tehnice în 

scopul prevenirii corupției și al luptei împotriva acesteia, inclusiv recuperarea de bunuri; 

c) promovarea integrității, responsabilității și bunei gestiuni a afacerilor publice și a 

bunurilor publice.”; 

 Art. 2 Terminologia – complexă și temeinică – privind prevenirea și combaterea 

corupției; 

 Art. 3 Domeniul de aplicare în scopul „…prevenirii corupției, anchetelor și urmăririlor 

privind corupția, precum și blocării, sechestrului, confiscării și restituirii produsului 

provenind din infracțiunile prevăzute în conformitate cu prezenta convenție.” 

  Reglementări naționale 

Reglementări privind consilierea și controlul în domeniul normelor de conduită 

profesională 

 

Legea nr 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, astfel cum a fost 

modificată si completată prin Legea nr 50/2007 stabilește că la nivelul fiecărei instituții și  

autorități publice, „în scopul aplicării eficiente a dispozițiilor Codului de conduită”, este 

desemnat „un funcționar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, 

pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită”.  
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Prin Legea nr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice sunt de asemenea stabilite autoritățile responsabile pentru 

„coordonarea și controlul aplicării normelor de Conduită profesională” însă, spre deosebire de 

reglementarea privind implementarea normelor de conduită ale funcționarilor publici, nu este 

prevăzută desemnarea unui „consilier de etică” care să acorde consultanță personalului 

contractual, să monitorizeze aplicarea Codului si să întocmească rapoarte trimestriale privind 

respectarea normelor de conduită de către angajații contractuali din cadrul autorității sau 

instituției publice. 

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice prevede la 1.2.2. că  ”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”.  

Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020 (SCAP 2014 – 2020),              

   aprobata prin HG nr. 909/2014, cu importanță deosebită fiind: 

 Obiectivul specific II.3 „Promovarea eticii și integrității în administrația publică și 

continuarea măsurilor privind reducerea și prevenirea corupției și sprijinirea 

implementării recomandărilor aferente formulate în cadrul Mecanismul de Cooperare și 

Verificare (MCV)” 

Reglementări privind consilierea și controlul în domeniul integrității publice  

 

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

Integritate stabilește că „în cadrul entităților unde persoanele au obligația de a depune 

declarații de avere si de interese” „se desemnează persoane care vor asigura implementarea 

prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese” (art 9 alin 1 si 3); 

Hotărârea nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor 

asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de 

evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public stabilește o  
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serie de măsuri pe care instituțiile publice trebuie să le adopte în vederea prevenirii faptelor de 

corupție.   

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

cu importanță deosebită fiind: 

 Art. 5 care explicitează categoriile de infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, 

inclusiv prin raportare la noul Cod Penal (modificat prin Legea nr. 187/2012 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal); 

 Art. 6 explicitează acele infracțiuni de corupție care se pedepsesc potrivit prevederilor 

Codului Penal; 

 Art. 181 – 185 despre incriminarea și sancționarea penala a tentativei infracțiunilor și a 

infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE. 

Legea nr. 144/2007 republicată privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Integritate (ANI), cu importanță deosebită fiind: 

 Art. 1 prin care se dispune obligația declarării averilor și intereselor pentru persoanele 

fizice care exercita funcții și demnități publice (modificat prin Legea nr. 176/2010 

privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice); 

 Art. 8 scopul ANI privind asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor 

publice și prevenirea corupției instituționale, utilizând mecanisme de evaluare a 

conflictelor de interese și a incompatibilităților (modificat prin Legea nr. 176/2010). 

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

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu importanță deosebită 

fiind: 

 Art. 1 care instituie un mecanism de verificare ex-ante a potențialelor conflicte de 

interese în cadrul procedurilor inițiate prin sistemul electronic de achiziții publice, astfel 

încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri; 

 Art. 2 de constituire a sistemului informatic integrat pentru prevenirea și identificarea 

potențialelor conflicte de interese (PREVENT); 

 Art. 4 prin care se introduce formularul electronic de integritate, parte a documentației 

de atribuire; 



 

 

 

www.poca.ro 

 
 

P
ag

e7
 

 Art. 5 introduce obligativitatea autorităților/entităților contractante de a completa și 

actualiza informațiile cuprinse în formularul de integritate pe tot parcursul procedurii de 

atribuire, până la publicarea anunțului de atribuire. 

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

completările ulterioare, cu relevanta în ceea ce privește infracțiunile de corupție următoarele: 

 Art. 289 Luarea de mită; 

 Art. 290 Darea de mită; 

 Art. 291 Traficul de influență; 

 Art. 292 Cumpărarea de influență; 

 Art. 297 Abuzul în serviciu  (alin. (1) prin raportare la art. 13^2 din Legea nr. 78/2000); 

 Art. 301 Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane; 

 Art. 308 Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane. 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice definește conflictul de interese astfel: 

 Art. 59 „În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în 

care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de 

achiziție 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 procedurii de atribuire”. 

Reglementări privind implementarea legii în domeniul transparenței 

 

Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prevede că, 

pentru asigurarea accesului persoanelor la informațiile de interes public, autoritățile si  

instituțiile publice au obligația de a organiza „compartimente specializate de informare si relații 

publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu”. 

Legea nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

reglementează obligațiile pe care autoritățile publice  le au în scopul asigurării participării 

active și informate a cetățenilor la procesul decizional și de adoptare a actelor normative. 
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De asemenea, actul normativ instituie o serie de proceduri pe care autoritățile publice 

trebuie să le urmeze în scopul menționat. 

Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetățeni a dreptului de 

a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, precum și modul 

de soluționare a acestora. 

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, cu importanță deosebită fiind Capitolul II și Capitolul III, care tratează 

în detaliu conflictul de interese și incompatibilitățile și principiile care stau la baza prevenirii 

conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice. 

Memorandumul privind „Creșterea transparenței și standardizarea afișării 

informațiilor de interes public”, aprobat în ședința de Guvern din data de 2 martie 2016, care a 

avut ca obiective:  

 Transparentizarea activității autorităților administrației publice centrale  

și a instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora, în scopul eficientizării informării 

publicului și prevenirii corupției în sectoarele prioritare;  

 Creșterea accesului publicului la informațiile de interes public, prevăzute minimal de lege și 

suplimentar, cerute insistent de societatea civilă;  

 Îmbunătățirea proceselor de structurare a informațiilor și de comunicare a acestora în spațiul 

public;  

 Uniformizarea modului de aplicare a legislației din domeniul accesului la informații de 

interes public;  

 Creșterea capacității autorităților publice de furnizare a informațiilor de interes public pentru 

cetățeni. 

Reglementări privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și 

din alte unități care semnalează încălcări ale legii 

 

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

publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii reglementează unele măsuri 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337006/Adresa
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3025/Nume
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privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul 

autorităților publice, instituțiilor publice și al altor unități, săvârșite de către persoane cu funcții 

de conducere sau de execuție din autoritățile și instituțiile publice. Avertizarea în interes public 

este un instrument care poate să dea eficiență  principiilor legalității, supremației interesului 

public, responsabilității, bunei administrări ori al nesancționării abuzive. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ  

 

Inițiativa legislativă privind creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul 

autorităților publice a fost dublată de Strategia Programului Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA), document care abordează deficiențele principale identificate în 

administrația publică și vine în întâmpinarea nevoilor și cerințelor ce derivă atât din legislația 

europeană relevantă, cât și din legislația națională incidentă. 

POCA promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze 

dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și 

reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.       

Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane 

competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o 

structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și 

predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților 

politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul  

cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a 

oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează: 

- Administrație publică și sistem judiciar eficiente; 

- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; 

- Asistență tehnică. 
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PROIECTUL "ANTICORUPTIE, INTEGRITATE, PROMOVAREA ETICII – 

AIPE, SIPOCA 419” 

U.A.T. Municipiul Tecuci este beneficiara proiectului Anticorupție, integritate, 

promovarea eticii – AIPE, finanțat din POCA – Apel retrospectiv CP1/2017 – Sprijinirea 

măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale 

din regiunile mai puțin dezvoltate. 

 Proiectul are ca obiectiv general ”Creșterea gradului de implementare a măsurilor de 

prevenire a corupției în U.A.T. Municipiul Tecuci, județul Galați", regiunea mai puțin 

dezvoltată Sud Est, în paralel cu consolidarea cunoștințelor personalului privind prevenirea 

corupției și creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției în rândul acestora și al 

cetățenilor, conform măsurilor stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020. 

Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție, creșterea 

eficienței măsurilor preventive anticorupție, precum și creșterea gradului de conștientizare a 

publicului și societății civile cu privire la impactul fenomenului corupției sunt obiective 

specifice ale proiectului, pe care U.A.T. Municipiul Tecuci le va atinge prin elaborarea, 

revizuirea și simplificarea procedurilor în materie de etică și integritate, prin derularea de 

campanii de informare publică, organizarea de dezbateri publice, dar și promovarea bunelor 

practice.  

Rezultate chestionar (Anexa 1) 

Având în vedere cadrul normativ prezentat în introducerea prezentului raport și pentru a 

crea o imagine de ansamblu asupra măsurilor adoptate de către autoritățile locale ale 

Municipiului Tecuci în ceea ce privește etica, integritatea, transparența la nivelul instituției, 

S.C. Global Administration Consulting S.R.L. a transmis un chestionar de analiză a situației 

existente la nivelul organizației (Anexa 1). Chestionarul inventariază documentele necesare 

implementării actelor normative expuse. 

 Din chestionarul transmis, rezultă că U.A.T. municipiul Tecuci a elaborat următoarele 

documente: 

- Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție; 

- Declarația de angajament a managementului privind politicile în domeniul controlului 

intern, al eticii și integrității; 
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- Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării 

SNA 2016-2020; 

- Registrul riscurilor U.A.T. Municipiul Tecuci; 

- Organigrama U.A.T. Municipiul Tecuci; 

- Regulament de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Tecuci; 

- Regulament de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Tecuci; 

- Cod etic/ de conduită al funcționarilor publici/personalului contractual din cadrul U.A.T. 

Municipiul Tecuci; 

- Procedură privind semnalarea neregularităților; 

- Procedură privind delegarea de atribuții; 

- Procedură privind gestionarea abaterilor; 

- Procedură privind consilierea etică a angajaților; 

- Procedură privind circuitul documentelor; 

- Procedură privind identificarea riscurilor; 

- Procedură privind depunerea declarațiilor de avere; 

- Procedură privind datele deschise; 

- Strategie de control; 

- Sistem de management al calității ISO; 

- CAF (Cadrul comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a instituțiilor publice); 

- Dispoziție privind desemnarea Comisiei de disciplină; 

 

 Documente elaborate în cadrul proiectului 

 

În cadrul contractului semnat de U.A.T. Municipiul Tecuci și S.C. Global 

Administration Consulting S.R.L., în vederea realizării activităților proiectului ”Anticoruptie, 

integritate, promovarea eticii – AIPE, SIPOCA 419”, vor fi realizate următoarele documente: 

- Procedură de sistem privind accesul la informații de interes public 



 

 

 

www.poca.ro 

 
 

P
ag

e1
2

 

Procedura stabilește modul de realizare, etapele și responsbilitățile, în vederea 

desfășurării activității de asigurare a liberului acces la informațiile de interes public. Se aplică de 

persoana desemnată prin dispoziție a primarului, dar și de personalul căruia i se repartizează 

spre soluționare petiții întemeiate pe dispozițiile Legii 544/2001. 

                     -Procedura de sistem privind transparenta decizionala 

Documentul conține o serie de  reguli de procedură minimale care să asigure transparența 

decizională privind activitatea U.A.T. Municipiului Tecuci în raporturile cu persoanele fizice 

sau juridice. 

- Procedură de sistem privind coordonarea 

Procedura descrie activitatea de coordonare a deciziilor și acțiunilor, la nivelul structurilor 

din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci. Procedura se aplică de către personalul cu funcții de 

conducere, în principal, dar și de către peronalul de execuție. 

-Procedura de sistem privind colectarea sistematica a datelor necesare autoevaluarii 

gradului de implementare a masurilor preventive anticoruptie. 

 

- Procedură de sistem privind avertizorul de integritate are ca scop reglementarea 

măsurilor privind protecția persoanelor care au reclamat ori sesizat încălcări ale 

legislației; 

 

- Procedură privind gestionarea abaterilor 

   Procedura reglementează modul în care sunt tratate situațiile în care apar abateri de la 

cerințele specificate în politicile sau procedurile stabilite, definind regulile care asigură 

identificarea și ținerea sub control a abaterilor de la procedurile stabilite. Scopul documentului 

este de a asigura cadrul adecvat, în conformitate cu actele normative în vigoare, în vederea 

gestionării abaterilor întâlnite pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și constituie un 

suport real pentru conducătorii structurilor care au obligația de a adopta decizii ce se impun în 

vederea gestionării abaterilor, decizii ce trebuie să fie caracterizate de transparență. 

 

- Procedură privind declararea cadourilor 

Documentul stabilește modul în care persoanele care au calitatea de demnitar public sau 

care dețin funcții de demnitate publică, persoanele cu funcții de conducere și de control,  
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funcționarii publici din cadrul instituției, alte persoane care, conform legii, au obligația de a-și 

declara averea, vor declara, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit 

cu titlu gratuit, în exercitarea mandatului sau a funcției, conform art.1 din Legea nr.251/2004. 

- Registrul riscurilor 

Managementul riscurilor definește, identifică și evaluează riscurile, impactul și 

probabilitatea de materializare a acestora. Registrul riscurilor este parte integrantă a procesului de 

management al riscului. 

- Strategia de control 

Scopul proiectării şi implementării strategiei de control a sistemului de management este 

monitorizarea sistemului şi implementarea, în timp real, a măsurilor corective pentru 

îndeplinirea obiectivelor specifice şi generale. Strategia de control derivă din elaborarea 

registrului riscurilor. 

- Set de obiective individuale și instituționale 

Concretizarea misiunii Primăriei Municipiului Tecuci se face printr-un set de obiective 

măsurabile şi verificabile ce permit evaluarea şi controlul performanţelor. Obiectivele 

instituționale sunt cuprinse în Strategia Organizațională a instituției, în timp ce obiectivele 

individuale contribuie la atingerea obiectivelor organizației. 

- Planul de integritate  

Documentul conține măsurile preventive anticorupție. Planul este dezvoltat pe bază de 

analiză de risc și standarde de control managerial intern și va conține mecanisme de aplicare a 

măsurilor preventive anticorupție.  

- Ghid de bune practici pentru prevenirea corupției 

Ghidul se doreşte a fi un îndrumar legislativ şi practic, pentru funcţionarii publici și 

personalul contractual din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci și pentru responsabilul cu 

implementarea Strategiei Naționale Anticoruție. Se vor avea în vedere reglementările speciale 

privind declararea şi controlul averilor, conflictul de interese, funcţionarea comisiilor de 

disciplină şi a comisiilor de concurs pentru recrutare, protecţia personalului din cadrul 

autorităţilor publice care semnalează încălcări ale legii, cazurile de incompatibilitate etc.  

Documentul va conține mecanisme transparente și eficiente pentru eliminarea 

vulnerabilităților la corupție și pentru creșterea integrității la nivelul U.A.T. Municipiul Tecuci. 
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- Ghidul ”Etică, integritate, responsabilitate, transparență și profesionalism în funcția 

publică” 

Ghidul prezintă conceptele de etică, integritate, responsabilitate, transparență și 

profesionalismul funcției publice. În plus, el încearcă să trateze anumite practici și 

comportamente care subminează conduita etică a funcționarilor publici. De asemenea, sunt 

prezentate măsurile care pot fi luate de către conducătorii instituțiilor publice pentru reducerea 

sau eliminarea acestor practici incorecte. 

-Mecanisme de aplicare a planului de integritate - UAT Municipiul Tecuci 

 

CONCLUZII 

 

Succesul oricărei politici publice locale depinde în primul rând de buna funcționare a 

administrației publice locale. Corupția și orice ilegalitate în serviciul public sunt un obstacol în 

atingerea obiectivelor pe care instituția publică le stabilește și subminează legimitatea Statului 

de drept. La toate acestea, se adaugă pierderea încrederii cetățenilor în instituțiile publice.  

Pentru a preîntâmpina aceste efecte și în vederea implementării obligațiilor ce decurg din 

documentele legislative care reglementează etica, integritatea și transparența, U.A.T. Municipiul 

Tecuci a adoptat un set de politici, măsuri specifice și proceduri pentru aplicarea normelor de 

conduită și integritate, atât în rândul personalului de conducere, cât și cel de execuție. 

Conducerea primăriei municipiului Tecuci și salariații organizației au o abordare pozitivă 

față de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, de controlul intern managerial și sprijină în 

mod permanent acțiunile prevăzute în documentele entității.  

RECOMANDĂRI 

 

o În vederea conștientizării și responsabilizării personalului de conducere și de execuție 

din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci, recomandăm introducerea atribuțiilor referitoare la 

implementarea sistemului de control intern managerial în fișele de post. De asemenea, 

persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și cu accesul la 

informații de interes public vor avea cuprinse atribuțiile în fișele de post; 
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o Evaluarea obiectivă și periodică a stadiului implementării sistemului de control intern 

managerial atât la nivelul compartimentelor, prin intermediul fișelor de autoevaluare, respectând 

principiul adevărului, cât și la nivelul entității publice, pe baza Situației sintetice a rezultatelor 

autoevaluării, raportată la sfârșitul anului financiar; 

o Pregătirea profesională a personalului de conducere, de execuție și a responsabilior cu 

implementarea SNA și cu Legea 544/2011 în domeniile eticii, integrității, transparenței și a 

sistemului de control intern managerial; 

o Adaptarea și proiectarea Sistemului de control intern managerial, conform legislației 

în domeniu, dimensiunii și complexității activității structurilor din cadrul U.A.T. Municipiul 

Tecuci. 

o Studierea actelor normative specifice eticii, integrității, transparenței și SCIM; 

o Desemnarea responsabililor cu riscurile pentru fiecare nivel al structurii orgnizatorice, 

în vederea asigurării unui management eficient al riscurilor; 

o Aplicarea de chestionare administrative privind respectarea codului de etică 

cetățenilor și personalului din cadrul entității; 

o Elaborarea următoarelor documente: 

 Dispoziție privind desemnarea unei persoane de execuție care ține legătura cu 

Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDRAP; 

 Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică;  

Cadrul normativ de bază al exercitării de către consilierii de etică a atribuţiilor lor legale 

îl constituie Legea nr 7/2004 privind Codului de conduită a funcţionarilor publici, Ordinul 

preşedintelui ANFP nr 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de 

completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de 

conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare, Legea nr 

477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice și OSGG 600/2018 privind controlul intern managerial. 

 Dispoziție privind desemnarea Comisiei de Monitorizare SCIM (Sistem de 

Control Intern Managerial); 

Articolul 3 din OSGG 600/2018 prevede: ”În vederea monitorizării, coordonării şi 

îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, 
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conducătorul entităţii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în 

acest sens, denumită Comisia de monitorizare”.  

Scopul Comisiei de Monitorizare îl constituie crearea, implementarea și dezvoltarea unui 

sistem de control intern managerial integrat în cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, care să asigure 

atingerea obiectivelor instituției într-un mod efficient, eficace și economic. 

 Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea Legii 544/2001 

privind liberul acces la informatiile de interes public; 

Obligația desemnării unei persoane responsabile este prevăzută în Art. 4. al Legii 

544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:  ”(1) Pentru asigurarea accesului 

oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația 

de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna 

persoane cu atribuții în acest domeniu”.  

 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare SCIM; 

 Obiectul documentului îl constituie modul în care va funcționa și va fi organizată această 

comisie. Activitatea acestei comisii se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului 

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al instituțiilor. 

 ”Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea 

preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi 

activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se 

actualizează ori de câte ori este cazul.” (art.3, al.4 din OSGG 600/2018)  

 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină 

Regulamentul precizează și reglementează modul de constituire, componența, atribuțiile 

și procedura de lucru ale comisiei de disciplină, ca structură a Primăriei Municipiului Tecuci.  

 Procedură privind transparența decizională 

Documentul conține o serie de  reguli de procedură minimale care să asigure transparența 

decizională privind activitatea U.A.T. Municipiului Tecuci în raporturile cu persoanele fizice 

sau juridice. 

 



 

 

 

www.poca.ro 

 
 

P
ag

e1
7

 

 Listă de atribuții ale U.A.T. Municipiul Tecuci, conținând descrierea acestora 

conform metodologiei MDRAP de aplicare a SNA 2016-2020; 

Recomandăm ca atribuțiile enumerate să fie cât mai bine specificate, iar lista cu atribuțiile 

să fie transmisă angajațiilor instituției; recomandările primite de la angajați vor fi incluse ulterior 

în acest document.  

 Anexa B – Evaluarea multicriterială a atribuțiilor, conform metodologiei 

MDRAP de aplicare a SNA 2016-2020 

Analiza multicriterială descrie o abordare structurată, care se va realiza având în vedere 

trei criterii: ameninţări multiple identificate, gestionarea unui procent ridicat din bugetul local, 

impactul asupra unui mare număr de cetăţeni şi/sau firme. Criteriile vor fi aplicate fiecărei 

atribuţii., urmând ca acestea să fie evaluate de la 1 la 10, unde 1= ameninţări puţine sau deloc 

identificate, iar 10 = ameninţări multiple identificate. 

 Anexa C- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a 

măsurilor de remediere, conform metodologiei MDRAP de aplicare a SNA 2016-

2020; 

Documentul conține inventarul atribuțiilor vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, 

amenințările, riscul, cauzele și măsurile de remediere a vunerabilităților.  

 Cod de etică a personalului care desfășoară activități în domeniul achizițiilor 

publice  

Documentul reglementează măsuri de prevenire și combatere a corupției, atât pentru 

personalul din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci care exercită atribuții în domeniul achizițiilor 

publice, cât și pentru ofertanți/contractanți. Achizițiile publice presupun posibilitatea apariției 

riscurilor cu grad mare de semnificație care pot afecta, în cazul materializării, realizarea 

obiectivelor Primăriei Municipiului Tecuci. Pornind de la aceste aspecte, este necesar să fie 

stabilite măsuri de prevenire și combatere a corupției. 

 Cod de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control 

financiar preventiv propriu 

Scopul acestui cod este de a stabili principalele norme profesionale pe care persoanele 

desemnate cu exercitarea acestei activități trebuie să le îndeplinească, precum și crearea cadrului 
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unitar pentru numirea, suspendarea sau destituirea persoanelor care desfășoară activități de 

control financiar preventive propriu în cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci. 

 Cod deontologic al consilierului juridic 

Pornind de la principiul conform căruia consilierul juridic asigură apărarea drepturilor și 

intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice  

și de interes public, în conformitate cu Constituția și cu legile țării și ținând cont de faptul ca 

acesta trebuie să asigure transparența activității sale în relația cu entitatea, sub aspectul 

respectării obligației de confidențialitate , este necesar ca, la nivel de instituție, să fie adoptat un 

cod deontologic al consilierului juridic.  

 Planul strategic instituțional  

Planul strategic instituțional reprezintă un document cheie pentru activitatea instituţiei în 

următorii ani. Ea concentrează eforturile de dezvoltare de până în prezent şi stabileşte cadrul de 

dezvoltare instituţională pentru perioada următoare.  

Planul pune accentul pe rezultatele pe care dorește să le obțină organizația, stabilind 

totodată indicatori de performanţă şi standarde de calitate pentru activitatea instituţiei.  

Documentul se referă strict la dezvoltarea organizaţională şi reprezintă o baza de discuţie  

pentru elaborarea unei strategii integrate.  

 

 

 

 

 

 

 


