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1. Managementul integrității la nivelul administrației publice locale 

Din perspectiva prevenirii și combaterii corupției la nivelul organizației și 

extern organizației, analiza va pune accent pe prerogativele stabilite în SNA 2016 

– 2020 prin raportare la situația existenta și măsurile de prevenire stabilite din 

domeniul gestionarii fondurilor europene nerambursabile prin raportare la 

legislația incidenta, specifica implementării proiectelor finanțate din fonduri 

comunitare.  

Cauzele principale generatoare a faptelor de corupție pot fi clasificate în 

trei mari categorii:  

a. Endogene organizaționale, ce țin de organizație, care indică organizarea 

și funcționarea ineficientă sau defectuoasă;  

b. Endogene prin raportare la resursele umane din cadrul organizației, care 

se manifestă prin incompetență, lipsa de educație și etică profesională și alte 

asemenea;  

c. Exogene, care implică factorii externi relevanți organizației, care se 

manifestă prin conflicte de interese și incompatibilități, favoritism, influențări și 

amenințări, interese personale private, etc.  

 

Elementele cheie în analiza cadrului organizațional le reprezintă 

organizarea și instrumentele de management și control ale organizației și 

resursele umane, fără de care nu se pot implementa mecanismele de prevenire a 

corupției:  

1. Organizarea și funcționarea (sistemul de management și control) 

organizației, care trebuie să fie evaluata din punct de vedere a 

disfuncționalităților:  

a. Structura supradimensionata, care are ca efect diluția artificială a 

răspunderii și birocratizarea excesiva sau, dimpotrivă, structura subdimensionata 

care poate avea un impact negativ asupra managementului organizației și a 

calității activităților desfășurate;  
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b. Politizarea excesiva a organizației, care, de regula, conduce la conflicte 

de interese și incompatibilități ascunse, la manipularea unor activități specifice;  

c. Sistem de management și control ineficient sau anevoios, care induce 

abateri de la legalitate și conformitate sau, dimpotrivă, care produce breșe 

speculative;  

d. Proceduri de lucru dificil de aplicat (tip „de fațadă”) sau ineficiente, 

care diminuează calitatea rezultatelor și eficienta activităților, măresc birocrația 

și scad transparenta;  

e. Lipsa mecanismelor și/sau procedurilor specifice măsurilor de prevenire 

a corupției (strategie anticorupție, cod de conduita etică și profesionala, consilier 

de etica, standard de integritate, instituția avertizorului de integritate etc.);  

f. Utilizarea incorecta sau ineficienta a resurselor umane;  

g. Nerespectarea segregării funcțiilor, care conduce la apariția conflictelor 

de interese;  

h. Inexistența sau ineficiența instrumentelor controlului intern managerial;  

i. Inexistenta sau ineficienta auditului public intern și a controlului 

anticorupție;  

j. Mecanisme superficiale sau inadecvate de evaluare și mecanisme de 

sancționare administrative formale;  

2. Funcționarii publici:  

a. Incompetență sau competențe și abilități inadecvate pentru pozițiile 

ocupate;  

b. Lipsa de educație, etică și integritate profesională și lipsa mecanismelor 

de evaluare a integrității;  

c. Favoritismul sau intimidarea/amenințarea din partea factorilor 

decizionali;  

d. Necunoașterea legislației incidente activităților desfășurate;  

e. Lipsa formarii/instruirii profesionale  

Cea de-a treia cauza generatoare care implică factorii externi relevanți 

organizației aceștia pot fi clasificați în patru mari categorii:  
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a. Politicul care se manifesta prin instabilitate legislativa, cadrul 

legislativ incoerent, uneori chiar protecționist, prin imixtiunea decidenților 

politici (influențe politice inclusiv asupra numirilor în poziții de înalți funcționari 

publici) și chiar de instabilitatea politica în stat;  

b. Economicul care se manifesta prin nivelul de trai scăzut, lipsa 

competitivității și a dezvoltării durabile;  

c. Social-cultural prin nivelul educațional scăzut;  

d. Tehnologic prin lipsa instrumentelor de tip e-guvernare, e-educație 

sau utilizarea sistemelor informaționale nesecurizate.  

Analiza de tip PEST este unul din instrumentele utile pentru identificarea 

factorilor externi organizației. Un alt instrument utilizat pe scara larga îl 

reprezintă analiza SWOT, care poate fi structurată atât pentru analiza factorilor 

interni organizației (punctele tari și punctele slabe) cât și factorilor externi 

organizației (oportunități și amenințări). Oricum, indiferent de metodele de 

analiză adoptate, acestea trebuie însoțite de o evaluare specifica a riscurilor și 

vulnerabilităților care pot apărea în cadrul organizației sau care afectează 

organizația, independente de organizație.  

Din accepțiunea unanima a factorilor cauzatori de forme ale corupției, cu 

precădere resursa umana (endogen) și politicul (exogen), România trebuie să 

adopte acte legislative specifice și măsuri eficace pentru prevenirea și 

combaterea activităților unor funcționari publici și politicieni de oricare rang 

care, deși nu sunt afiliați unor organizații infracționale, sprijină activitățile 

acestora pe diferite paliere, recomandările Comisiei Europene în acest sens fiind 

următoarele:  

cultul eticii și integrității,  

încurajarea rotației funcționarilor publici în cadrul organizației (acolo 

unde se impune),  

introducerea normelor obligatorii de instituire a caracterului de persona 

non grata ale persoanelor fizice sau juridice care au fost condamnate sau care au 

participat la activități infracționale, prin asociere sau de corupție, în dauna 

administrației publice naționale sau europene,  
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interzicerea accesului la finanțările din bugetul UE a entităților care au 

fost găsite vinovate de utilizarea abuziva a fondurilor comunitare.  

Transparență organizațională și decizională  

În timp ce transparența decizională este stabilită drept:  

obligație a administrației publice (Legea nr. 52/2003),  

standard de bună administrare,  

criteriu de legalitate,  

predictibilitate, în stabilirea impactului deciziilor luate,  

transparența organizațională este consfințită de către conducerea 

organizației doar prin normele sau proceduri interne ale organizației. dacă pentru 

transparența procesului decizional există un cadru legal38 aplicabil în 

administrația publica, pentru transparență organizațională raporturile interne 

(factorii de decizie și funcționarii publici de execuție) și raporturile cu entitățile 

publice și private, se rezuma, în cel mai fericit caz, la un set de instrumente 

procedurale. Totodată, analizând conținutul Legii nr. 52/2003 republicată privind 

transparența decizională în administrația publică, observăm că aceasta admite 

implicarea entităților publice și private numai în procesul de elaborare a actelor 

normative și în dezbaterile de interes public. În condițiile în care o organizație își 

propune proiectarea și aplicarea unui plan de integritate care să reducă riscurile 

de corupție și vulnerabilitățile la fenomenele de corupție, lipsa transparenței 

organizaționale și decizionale va avea ca rezultat eșecul evaluării și implementării 

unor astfel de măsuri. Drept urmare, un prim pas în transparentizarea 

organizațională și decizională ar fi stabilirea unui cadrul legislativ unitar și 

universal aplicabil administrației publice.  

La nivelul autorităților publice lipsa de transparență este, de multe ori, 

asociată cu neîncrederea și lipsa de loialitate care afectează atât funcționarii 

publici din organizație cât și entitățile publice și private care relaționează cu 

organizația și, în final, modul de comunicare. Studiile și statisticile care privesc 

managementul organizațional au arătat că transparentizarea proceselor din cadrul 
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organizației aduce beneficii, în primul rând în eficientizarea activităților 

organizației.  

Transparența organizațională și decizională în cadrul unei organizații 

constituie instrumentele cele mai eficiente în descurajarea și combaterea 

abuzurilor și a faptelor de corupție. Simplificarea procedurilor birocratice în 

administrația publica, adoptată prin acțiuni legislative, ar garanta o mai mare 

transparență organizațională și decizională în vederea demobilizării factorilor 

corupători. Totodată, pentru îmbunătățirea reglementarilor în domeniul 

transparenței organizației, inclusiv prin prisma protejării intereselor financiare 

ale UE, este imperativ să se instituie obligativitatea publicării informațiilor 

referitoare la toți beneficiarii fondu rilor europene nerambursabile, inclusiv a 

entităților subcontractante. 

Transparența organizațională și decizională trebuie să reprezinte exigențe 

în administrația publică și nu mecanisme tolerante, cu atât mai mult cu cât 

proiectarea și aplicarea proceselor de prevenire și combatere a faptelor de 

corupție au succes numai dacă se consolidează și se garantează accesul neîngrădit 

la informațiile de interes public și transparența decizională. De altfel, SNA 2016 – 

2020 subliniază că fiind indispensabil managementul transparenței și asumarea 

transparenței în administrația publică în implementarea eficace a măsurilor de 

diminuare a fenomenului de corupție.  

Principalele aspecte ale transparenței organizaționale și decizionale care 

trebuie gestionate, prin inițiere, aplicare și monitorizare, în ceea ce privește 

măsurile de prevenire și combatere a faptelor de corupție:  

a. asumarea transparentei;  

b. revizuirea Legii nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională 

în administrația publică;  

c. instituirea unui sistem de sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor de 

transparență decizională;  

d. dezvoltarea și utilizarea platformelor de tip e-guvernare;  

e. transparentizarea concursurilor de angajare și de promovare a 

funcționarilor publici;  
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f. (re)proiectarea codului de etica și integritate profesională (să includă 

standarde de integritate și norme clare de privind evitarea conflictul de interese 

și incompatibilităților);  

g. dezvoltarea mecanismelor de semnalare/alertare la potențiale fapte de 

corupție și de protejare a avertizorilor de integritate;  

h. elaborarea unor liste albe, pe tipuri de contracte de achiziții publice, cu 

entitățile private care au avut raporturi contractuale foarte bune cu administrația 

publică, etc.  

Privind transparența instituțională, HG 583/2016 a stabilit ca măsuri 

preventive anticorupție, în inventarul măsurilor de transparență instituțională, 

următoarele elemente cheie:  

codul etic și deontologic de conduita, sub incidența reglementarilor Legii 

nr. 7/2004, Legii nr. 477/2004, Legii nr. 303/200439, HG nr. 991/200540, 

Hotărârea CSM nr. 328/200541, Ordinul SGG nr. 400/201542, alte ordine și 

memorandumuri,  

declararea averilor, sub incidența Legii nr. 176/2010,  

declararea cadourilor, sub incidența Legii nr. 176/2010  

instituția consilierului de etica, sub incidența Legii nr. 188/1999 

republicata,  

incompatibilitățile, sub incidența Legii nr. 176/2010,  

transparenta în procesul decizional, sub incidența Legii nr. 52/2003,  

accesul la informații de interes public, sub incidența Legii nr. 544/2001,  

protecția avertizorului de integritate, sub incidența Legii 571/200443,  

distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu, sub incidența 

Hotărârii CSM nr. 387/200544,  

interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice 

(referitor la fenomenul de pantouflage), sub incidența Legii nr. 161/2003,  

funcțiile sensibile, sub incidența Ordinului SGG nr. 400/2015.  
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2. Consilierul de etică 

Consilierea etică constă în acordarea de consultanţă şi asistenţă 

funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice cu privire la 

respectarea normelor de conduită. În fiecare autoritate sau instituţie publică 

trebuie să existe un consilier de etică. Consilierul de etică lucrează cu persoanele 

din conducerea instituţiei pentru a asigura managementul integrităţii. 

Consilierul de etică este un funcţionar public desemnat pentru consiliere 

etică de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în temeiul art. 21 

din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată. Consilierul de etică este şi persoană de contact în domeniul conduitei 

profesionale în relaţia cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

Consilierul de etică are drept atribuţii, pe lîngă consilierea etică, şi 

monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită a funcţionarilor publici în 

cadrul autorităţii sau instituţiei publice din care face parte, precum şi întocmirea 

de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din cadrul respectivei autorităţi sau instituţii publice. 

Activităţi suplimentare în legătură directă cu consilierea etică. 

 Analiza riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de 

remediere;  

 Elaborarea planului de prevenire a încălcării standardelor de 

conduită;  

 Elaborarea codului intern de etică;  

 Organizarea şi susţinerea sesiunilor de informare a tuturor 

funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, cu 

privire la principiile şi standardele de conduită;  

 Culegerea şi analizarea de date de la beneficiarii serviciilor publice 

şi de la factorii interesaţi privind integritatea şi coduita 

funcţionarilor publici. 

Criterii de competenţă recomandate pentru desemnarea consilierului de 

etică 

 Motivație profesională faţă de subiect şi activitate;  
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 Abilități potrivite (comunicare, spirit analitic, logică formală, logică 

juridică, mediere) și experiență profesională;  

 Capacitatea de a proiecta instrumente, procese și proceduri interne 

potrivite (chestionare, diagnostice, matrice, prioritizare, studii de caz);  

 Cunoștințe potrivite (training inițial) și formare continuă;  

 Corectitudine;  

 Legitimitate internă (persoană cunoscută şi apreciată în colectivul 

profesional). 

Avantajele consilierii etice 

 Creşterea încrederii, stimularea dialogului şi a spiritului de echipă;  

 Dezvoltarea culturii organizaţionale;  

 Consolidarea imaginii organizaţionale;  

 Asigurarea unui climat optim de lucru;  

 Utilizarea eficientă a resurselor;  

 Creşterea calităţii serviciilor oferite;  

 Stimularea relaţiilor de cooperare dintre manageri şi echipe;  

 Interpretarea şi aplicarea unitară a normelor de conduită etică şi 

integritate publică; 

 Creşterea capacităţii de luare a celor mai bune decizii în domeniul 

conduitei etice şi integrităţii publice;  

 Creşterea capacităţii de învăţare şi adaptare a membrilor echipei. 

 

3. Conflictele de interese și incompatibilitățile în administrația publică 

locală 

Forme ale conflictelor de interese  

Situațiile de conflict de interese fac de multa vreme subiectul unei politici 

specifice. Legislația națională și comunitara și mecanismele de management în 

instituțiile publice au menirea să mențină integritatea și promovarea deciziilor 

dezinteresate. De aceea, o politică modernă de prevenire a conflictului de 

interese trebui să urmărească găsirea unui echilibru prin:  
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identificarea riscurilor care afectează integritatea autorităților publice și 

a funcționarilor publici;  

prin conștientizarea autorităților publice și a funcționarilor publici asupra 

unor incidente sau potențiale stări de conflict de interese;  

interzicerea ferma a situațiilor generatoare a conflictelor de interese;  

gestionarea eficienta a situațiilor aparente de conflict de interese;  

implementarea unor proceduri eficiente de identificare, dezvăluire, 

gestionare și promovare a soluțiilor adecvate situațiilor generatoare sau a celor 

de conflicte de interese reale.  

Caracterul/tipologia conflictului de interese 

În situația în care ofertantul aflat în conflict de interese câștigă licitația și 

primarul semnează contractul de achiziții publice, conflictul de interese devine 

consumat, așa încât instrumentele pe care le are la îndemână autoritatea 

contractantă sunt remedierea situației prin: rezilierea contractului, sesizarea 

situației de conflict de interese organelor abilitate, și orice alte măsuri în 

conformitate cu legea  

În situația în care funcționarul public a participat la luarea unei decizii 

publice față de care are interese private și prin care acționează în mod necuvenit 

în exercitarea atribuțiilor sale, încălcând prevederile legale, conflictul de 

interese este consumat.  

1. Zonele cu risc ridicat de apariție a conflictelor de interese sunt:  

a. achizițiile publice,  

b. funcțiile de verificare și control,  

c. funcțiile de monitorizare, și  

d. funcțiile de relaționare stabilite între autoritățile publice cu entitățile 

private.  

EXEMPLE  

Un funcționar public din cadrul autorității contractante desemnat ca 

membru evaluator în procedura de achiziții are tatăl administrator la o societate 

comerciala care a are calitatea de ofertant aparent.  
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Reprezentantul legal al autorității contractante sau președintele 

comitetului de evaluare și reprezentantul legal sau administratorul unui operator 

economic participant la procedură au același nume de familie aparent.  

Reprezentantul legal al unei instituții publice, având rolul de autoritate 

contractanta, aproba raportul de evaluare prin care a fost desemnat drept 

ofertant câștigător o societate comerciala unde administrator este fratele sau 

consumat.  

Un funcționar public din cadrul unei autorități contractante și 

administratorul uneia dintre firmele ofertante au responsabilități în același partid 

politic potențial.  

Administratorul unuia dintre ofertanți este rudă de gradul I cu președintele 

desemnat în comisia de evaluare a ofertelor real.  

In lucrarea Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese1  se 

explică foarte clar faptul că în cazul conflictului de interese potențial, conduita 

cerută funcționarului public se îndreaptă pe exercitarea în mod transparent, 

imparțial și obiectiv a atribuțiilor sale, în timp ce în cazul conflictului de interese 

actual, funcționarul public trebuie să se abțină de la luarea oricăror decizii care 

ar influența în mod necuvenit exercitarea atribuțiilor, informându-și superiorul 

ierarhic despre situația apărută. Totodată, față de conflictul de interese 

consumat acesta se demonstrează în cazul în care oficialul nu s-a abținut de la 

luarea unei decizii, în ipoteza unui conflict de interese actual, ceea ce implică 

sancțiunea penală prevăzută de lege.  

Domeniul cu cel mai ridicat risc de apariție a conflictelor de interese îl 

reprezintă achizițiile publice, astfel că mecanismele de prevenire a conflictelor 

de interese trebuie să aibă în vedere factorul uman, respectiv funcționarul public 

care, de regula, este cel mai în măsură să conștientizeze o astfel de situație 

conflictuala, având responsabilitatea de:  

a evalua situația care determina apariția unui conflict de interese,  

a acționa rapid și eficient pentru a evita conflictul de interese,  

                                                           
1 Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese, Agenția Națională de Integritate, Ed. 
2018, pag. 5   
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a informa superiorul ierarhic despre o posibilă circumstanță conflictuală,  

a anula, dacă este posibil, circumstanță conflictuala sau, după caz, de a 

renunța la situația care ar conduce la un conflict de interese în raport de 

activitatea sa.  

Cauze și efecte  

Cauzele generatoare de conflicte de interese și incompatibilități și gradul 

de apariție a lor pot fi determinate, în principal, de:  

a. Lipsa de transparenta;  

b. Deficiente în organizarea și funcționarea structurilor cu rol de autorități 

contractante;  

c. Politizarea excesiva a autorităților contractante;  

d. Promovarea nepotismului la angajarea funcționarilor publici;  

e. Deprofesionalizarea structurilor cu rol de autorități contractante;  

f. Lipsa eticii și integrității profesionale precum și conduita imorala atât la 

nivelul autorităților contractante cât și la nivelul entităților private;  

g. Legislație incompletă;  

h. Cooptarea clientelara a experților evaluatori independenți;  

i. Pantouflage;  

j. Convențiile sau înțelegerile în spatele ușilor închise ale entităților 

private cu știința funcționarilor publici etc.  

Efectele atribuite conflictelor de interese pot fi rezumate, în general, 

astfel:  

prejudicii grave intereselor financiare ale UE și la bugetele UE și statului 

român;  

anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziții 

publice/acordului-cadru, cu impact negativ financiar la fondurile publice;  

rezilierea contractului de achiziții publice/acordului-cadru.  

Principiile22 care stau la baza prevenirii conflictului de interese în 

exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt:  

imparțialitatea,  

integritatea,  
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transparența deciziei, și  

supremația interesului public.  

 

În timp ce conflictul de interese consumat este tratat prin sancțiunile 

prevăzute expres de lege, conflictul de interese potențial și cel actual trebuie 

prevenit sau depistat, instrumentele cele mai eficiente fiind:  

Îmbunătățirea cadrului legislativ existent și utilizarea la maxim a 

instrumentelor de depistare a potențialelor conflicte de interese de către 

instituțiile publice și organismele specializate (RECOM, ARACHNE, PREVENT, care 

în momentul de față se utilizează după bunul plac al organizației, excepție făcând 

PREVENT),  

 Specializarea (profesionalizarea specifica) funcționarilor publici în 

materia achizițiilor publice (cursuri de perfecționare non-comprehensive sau 

atestări profesionale),  

Sancțiuni drastice în cazurile de ascundere ale conflictelor de interese, 

deopotrivă funcționarilor publici și entităților publice/private,  

Proiectarea și aplicarea unor instrumente specifice obligatorii (coduri de 

conduita specializate pentru gestionarea conflictelor de interese),  

Proiectarea de metodologii și sisteme de alertare care să permită o 

monitorizare mai atenta și/sau un control mai riguros asupra acelui caz,  

Instituirea unui sistem de control ad-hoc cu personal specializat, în baza 

rezultatelor analizelor de risc, în implementarea contractelor de achiziții 

publice/acordurilor-cadru,  

Îmbunătățirea instrumentelor de analiza riscurilor utilizând informațiile 

din evaluările și controalele anterioare,  

Proiectarea unor protocoale de cooperare interinstituționale prin care să 

se eficientizeze practicile de control pentru prevenirea și depistarea conflictelor 

de interese și pentru dezvoltarea bazelor de date deschise,  

Proiectarea cadrului legislativ și mecanismelor de protejare a surselor de 

notificare  
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Sistemul PREVENT se dovedește a fi un instrument extrem de eficient și 

eficace în prevenirea conflictelor de interese, datele statistice puse la depoziție 

de ANI24 demonstrând progresele majore în ceea ce privește Recomandarea nr. 8 

din Obiectivul de referința nr. 2 din ultimul Raport MCV al Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliu25.  

O caracterizare sumara a aplicațiilor utilizate în prezent de către 

autoritățile publice care gestionează fondurile UE nerambursabile se prezinta 

astfel:  

1. RECOM sistem informatic utilizat de autoritățile publice acreditate în 

gestionarea fondurilor UE nerambursabile pentru perioada de programare 2014 – 

2020, care permite accesul la baza de date a Oficiului National al Registrului 

Comerțului,  

2. ARACHNE instrument informatic utilizat de autoritățile publice 

acreditate în gestionarea fondurilor UE nerambursabile pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, care facilitează evaluarea riscurilor la selecția 

proiectelor și verificarea și controlul acestora și îmbunătățește procedura de 

identificare, prevenire și detectare a fraudelor,  

3. PREVENT sistem informatic de verificare ex-ante sau ex-post utilizat 

de Agenția Națională de Integritate pentru prevenirea conflictelor de interese în 

procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru, în 

baza unui formular de integritate completat de autoritățile contractante.  

Incompatibilități  

Incompatibilitatea intervine dacă se îndeplinește cel puțin una din 

circumstanțele prevăzute de lege în ceea ce privește ocuparea mai multor funcții 

în același timp de către funcționarul public sau dacă intre funcționarii publici 

având calitatea de soți sau rude de gradul I exista raporturi ierarhice directe, 

după cum sunt acestea precizate în Legea nr. 161/2003. Pentru ca un funcționar 

public să se afle într-o situație de incompatibilitate, funcționarul public trebuie să 

dețină simultan doua sau mai multe funcții a căror însumare este interzisa de 

legislația aplicabila sau dacă între acesta și un alt funcționar public având 

calitatea de soț/soție sau ruda de gradul I exista raporturi ierarhice directe.  
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În ultima perioada s-a pus accentul pe îndeplinirea strictă a cerințelor 

legislative privind regimul incompatibilităților de către funcționarii publici 

implicați în gestionarea programelor finanțate din fondurile comunitare, cerință 

fundamentală în vederea protejării intereselor financiare ale UE. 

Regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor 

publice este stabilit în legislația națională, după cum urmează:  

A. 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, Capitolul III și Capitolul IV, din conținutul 

cărora menționăm cu titlu special:  

Art. 94 „Incompatibilități privind funcționarii publici  

(1) Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu exercitarea 

oricărei alte funcții publice sau calități decât cea în care a fost numit, precum și 

cu funcțiile de demnitate publică.  

(2) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte 

activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:  

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;  

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care 

funcționarul public este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe 

durata numirii sale;  

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu 

scop lucrativ din sectorul public;  

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.  

(2^1) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor 

alin. (2) lit. a) și c), funcționarul public care:  

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să 

reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii 

economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile 

rezultate din actele normative în vigoare;  

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să 

participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul 
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unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor 

normative în vigoare;  

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o 

autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele 

normative în vigoare.  

(2^2) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor 

alin. (2), funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a 

face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile 

post-aderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de 

stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care 

exercită atribuții ca auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în 

cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, 

dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o 

situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă.  

 

(3) 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) nu pot să-și 

desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate la aceste 

societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici.  

(4) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce 

privește efectuarea unor acte în legătura cu funcția publică pe care o exercita.  

(5) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului 

demnitarului, funcționarul public este reîncadrat în funcția publică deținută sau 

într-o funcție similară.”  

 

Art. 95  

(1) „Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care 

funcționarii publici respectivi sunt soți sau rude de gradul I.  

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care șeful ierarhic direct 

are calitatea de demnitar.  
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(3) Persoanele care se afla în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) 

sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice 

directe sau renunțarea la calitatea de demnitar.  

(4) Orice persoană poate sesiza existenta situațiilor prevăzute la alin. (1) 

sau (2).  

(5) Situațiile prevăzute la alin. (1) și neîndeplinirea obligației prevăzute la 

alin. (3) 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.  

(6) Situațiile prevăzute la alin. (2) și neîndeplinirea obligației prevăzute la 

alin. (3) se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, 

care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar și 

funcționarul public soț sau rudă de gradul I.”  

 

Art. 96  

(1) „Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii 

publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, 

al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, 

funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot 

exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în 

legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, 

funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit 

fișei postului.  

(2) În situația funcționarilor publici care desfășoară activitățile prevăzute 

la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de 

către autoritatea sau instituția publică la care aceștia sunt numiți.”  

 

B. Legea 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, 
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precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu mențiune 

specială la:  

Art. 25  

(1) „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 constituie abatere disciplinară și se sancționează 

potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, în 

măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta 

nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni…  

(3) 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.”  

 

C. Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcționarilor publici, cu 

relevanță:  

Art. 49 „Funcționarii publici au obligația să respecte întocmai regimul 

juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite potrivit 

legii.”  

Art. 77  

(2) „Constituie abateri disciplinare următoarele fapte…:  

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, 

incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru 

funcționarii publici…”  

Art. 101  

(1) „Destituirea din funcția publică se dispune, în condițiile art. 78, prin 

act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția 

publică, ca sancțiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile 

funcționarului public, în următoarele cazuri:…  
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b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul public 

nu acționează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice 

de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.”  

 

4. Planul de integritate 

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. Pentru întreprinderile 

publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de 

bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea.Planurile de 

integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale 

conducerii entității. 
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Plan de integritate al  ...................... 

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice 

Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 

1.1 Adoptarea declarației de 

aderare la valorile fundamentale, 

principiile, obiectivele și 

mecanismul de monitorizare a 

SNA, diseminarea sa în cadrul 

instituției și comunicarea 

acesteia MDRAPFE 

Declarația de aderare 

Transmiterea declarației către 

MDRAPFE 

 

Reticență în semnarea/ 

asumarea documentului de 

către conducerea instituției 

Document aprobat 

Publicare pe pagina web a 

instituției 

Bază de date MDRAPFE 

16 decembrie 2016  Conducerea instituției Nu este cazul. 

1.2 Desemnarea coordonatorului 

și a unei persoane responsabile
2
  

de implementarea Strategiei 

Naționale Anticorupție 2016 – 

2020  

Dispoziție emisă 

 

Transmiterea dispoziţiei 

primarului/ preşedintelui către 

MDRAPFE 

 

Întârzieri în desemnarea/ 

reactualizarea componenței 

grupului de lucru 

Document aprobat 

Listă de distribuție 

Bază de date MDRAPFE 
 

16 decembrie 2016 Conducerea instituției Nu este cazul. 

1.3 Consultarea angajaților în 

procesul de elaborare a planului 

de integritate 

Nr. de angajați consultați cu 

privire la elaborarea planului 

de integritate 

 

Caracter formal al consultării 

Neparticiparea/ neimplicarea 

angajaților 

Minută  

Propuneri primite de la 

angajați 

Ianuarie 2017  Conducerea instituției, 

persoanele desemnate 

pentru implementarea SNA 

Nu este cazul. 

1.4 Aprobarea și distribuirea în 

cadrul instituției a planului de 

integritate, precum și publicarea 

documentului pe site-ul 

instituției 

Plan de integritate aprobat și 

diseminat (e-mail, circulară, 

ședință etc) 

Nr. de angajați informați cu 

privire la aprobarea planului de 

integritate 

Modalitatea de informare a 

acestora (ex. ședință, e-mail, 

Nedistribuirea planului 

 

Plan de integritate aprobat 

Minută/ circulară/ e-mail/  

listă de luare la cunoștință 

Februarie 2017  Conducerea instituției 

Coordonatorul Planului de 

Integritate/ persoanele 

desemnate pentru 

implementarea SNA 

 

Nu este cazul. 
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 Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției 



 

 
www.poca.ro 

circulară etc) 

Plan de integritate publicat pe 

site-ul instituției 

1.5 Identificarea și evaluarea 

riscurilor și vulnerabilităților la 

corupție specifice instituției pe 

baza metodologiei elaborată de 

către MDRAPFE 

Nr. de riscuri și vulnerabilități 

la corupție identificate și 

evaluate 

 

Caracterul formal al 

demersului 

Personal instruit insuficient 

pentru aplicarea metodologiei 

Rapoarte de evaluare a 

riscurilor și vulnerabilităților 

la corupție (Anexa A) 

Februarie 2017  Conducerea instituției 

Coordonatorul Planului de 

Integritate/ persoanele 

desemnate pentru 

implementarea SNA 

 

Nu este cazul. 

1.6 Implementarea măsurilor de 

remediere a vulnerabilităților 

specifice identificate 

Nr. măsuri de remediere 

Nr. vulnerabilități remediate 

 

Caracterul formal al 

demersului 

Personal instruit insuficient 

pentru aplicarea metodologiei 

Raport privind măsurile de 

remediere a vulnerabilităților  

(Anexa C ) 

 

Permanent  Grupul de lucru pentru 

managementul riscurilor la 

corupție 

În funcție de măsurile de 

remediere identificate. 

1.7 Evaluarea anuală a modului 

de implementare a planului și 

adaptarea acestuia la riscurile și 

vulnerabilitățile nou identificate 

și transmiterea către MDRAPFE 

Grad de implementare a 

planului de integritate 

Măsuri noi introduse/ revizuite 

Caracter formal al evaluării 

Neparticiparea/ neimplicarea 

angajaților 

Raport de evaluare 

Bază de date MDRAPFE 

 

Anual  Conducerea instituției 

Coordonatorul Planului de 

Integritate/ persoanele 

desemnate pentru 

implementarea SNA 

 

Nu este cazul. 

1.8 Autoevaluarea periodică a 

gradului de implementare a 

măsurilor de transparență 

instituțională și prevenire a 

corupției (Anexa 3 la SNA – 

inventarul măsurilor)  

Date și informații colectate 

pentru toți indicatorii cuprinși 

în inventar 

Inexistența unui mecanism de 

colectare unitară a datelor 

Raport de autoevaluare Anual  Conducerea instituției 

Coordonatorul Planului de 

Integritate/ persoanele 

desemnate pentru 

implementarea SNA 

 

Nu este cazul. 

1.9 Participarea la activitățile de 

coordonare și monitorizare a 

SNA și transmiterea 

contribuțiilor anuale către 

MDRAPFE 

Rapoarte anuale 

Nr persoane/instituție 

participante la reuniunile 

platformei de cooperare 

Nr. persoane/instituție 

Transmiterea de date 

incomplete sau cu întârziere 

Caracterul formal al 

demersului 

Raport anual 

Minute reuniuni 

Liste participanți 

Anual  Conducerea instituției 

Coordonatorul Planului de 

Integritate/ persoanele 

desemnate pentru 

implementarea SNA 

Nu este cazul. 
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participante la misiunile 

tematice de evaluare 

 

1.10 Realizarea pe pagina de 

internet a instituției a unei 

secțiuni dedicate domeniului 

integritate în care vor fi 

publicate: declarația de aderare, 

planul de integritate, rapoartele 

de autoevaluare, informații, 

exemple de bune practici, în 

domeniu etc 

Secțiune distinctă creată pe 

website 

Număr de materiale publicate 

Întârzieri în actualizarea 

informațiilor 

Întârzieri în realizarea 

secțiunii/ încărcarea cu date a 

secțiunii cauzate de 

supraîncărcarea cu alte sarcini 

a personalului implicat  

Lipsa personalului specializat 

 

Pagina web a instituției  Anual Conducerea instituției 

Coordonatorul Planului de 

Integritate/ persoanele 

desemnate pentru 

implementarea SNA 

 

Nu este cazul. 

1.11 Intensificarea activităților 

de implementare a sistemului de 

control intern/managerial 

Nr. proceduri elaborate 

Nr. funcții sensibile 

inventariate (din care funcții 

sensibile la corupție) 

Gradul de conformitate a 

sistemului de control 

intern/managerial 

Caracterul formal al 

demersului 

Personal insuficient instruit în 

acest domeniu 

Programul de dezvoltare a 

sistemului de control 

intern/managerial  

Proceduri de lucru aprobate 

Funcții sensibile inventariate 

Registrul riscurilor 

Raport asupra sistemului de 

control intern/managerial la 

data de 31.12..... 

Permanent   Conducerea instituției Nu este cazul. 

1.12 Elaborarea și 

implementarea la nivelul 

instituției de proceduri de sistem 

privind indicatorii anticorupție 

(procedură privind declararea 

averilor, transparența 

decizională, acces la informații, 

date deschise, declararea 

cadourilor, evitarea situațiilor de 

conflicte de interese și a 

Nr. proceduri elaborate  

Nr. proceduri implementate 

Nr. proceduri revizuite/ 

armonizate 

  

Caracterul formal al 

demersului 

Întârzieri în realizarea 

procedurilor cauzate de 

supraîncărcarea cu alte sarcini 

a personalului implicat  

 

Proceduri elaborate 

Procese verbale întâlniri 

Lista difuzare 

Rapoarte  

Permanent Conducerea instituției 

Coordonatorul Planului de 

Integritate/ persoanele 

desemnate pentru 

implementarea SNA 

 

Nu este cazul. 

http://www.primariacalarasi.ro/
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cazurilor de incompatibilități, 

avertizarea în interes public etc)
3
 

1.13 Elaborarea/ actualizarea/ 

implementarea codului de 

conduită la nivelul instituției și a 

unităților subordonate 

Cod de conduită elaborat, 

diseminat și implementat 

Caracterul formal al 

demersului 

Grad scăzut de participare/ 

implicare a angajaților în 

procesul de elaborare/ 

actualizare a documentului 

Rapoarte elaborate 

Lista de luare la cunoștință a 

prevederilor codului de 

conduită 

Avizier instituție 

Pagina de internet a instituției 

Chestionare de evaluare a 

gradului de cunoaștere a 

prevederilor codului aplicate 

personalului 

Permanent  Conducerea instituției 

Coordonatorul Planului de 

Integritate/ persoanele 

desemnate pentru 

implementarea SNA 

 

Nu este cazul. 

1.14 Implicarea activă a 

consilierului de etică în activități 

de consiliere a personalului 

instituției  

 

Nr. şedinţe de consiliere 

Nr. activităţi de informare a 

personalului din cadrul 

instituției cu privire la normele 

de etică  

Nr. funcţionari publici care au 

fost informați prin intermediul 

acţiunilor de informare în 

domeniul normelor de conduită 

Nr. funcţionari publici care au 

solicitat consiliere etică 

Nr. speţe care au constituit 

obiectul consilierii etice 

Nr. raportări cu privire la 

respectarea normelor de 

conduită 

Număr de instruire la care a 

Reticența/ lipsa de informare a 

personalului de a se adresa 

consilierului de etică 

Resurse financiare insuficiente 

pentru îndeplinirea activităţii 

şi asigurarea accesului la 

pregătire profesională 

Procedură privind consilierea 

etică a funcţionarilor publici  

Raport privind respectarea 

normelor de conduită 

 

Permanent Conducerea instituției 

Consilierul de etică 

 

Nu este cazul. 
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 Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020 



 

 
www.poca.ro 

participat consilierul de etică în 

vederea îmbunătățirii activității 

în domeniu 

1.15 Implementarea, la nivelul 

instituţiei publice a unui sistem 

de avertizare (“whistle-

blowing”) a iregularităţilor şi a 

posibilelor fapte de corupţie                       

(Ex: cutie poștală, nr. alocat de 

tip tel-verde, adresa e-mail 

dedicată) 

Nr. regulamente interne 

armonizate cu prevederile legii 

Nr. de proceduri elaborate 

Nr. avertizări în interes public 

depuse 

Tipuri de fapte asupra cărora    

s-au făcut avertizări în interes 

public 

 

Neînțelegerea conceptului de 

„avertizare în interes public” 

Nedesemnarea persoanei/ 

structurii care să primească 

avertizările în interes public 

Neimplementarea 

mecanismului cu privire la 

protecția avertizorilor de 

integritate 

Lipsa de încredere a 

personalului/ cetățenilor cu 

privire la protejarea identității 

celui care semnalează nereguli 

Site-ul instituției 

Cutie poștală 

Nr. alocat de tip tel-verde 

Adresa e-mail dedicată 

Permanent Conducerea instituției 

 

Nu este cazul. 

1.16 Implementarea de sisteme 

unitare de management al 

calității (tip ISO, CAF) 

Instrument privind 

managementul calității 

implementat 

 

Lipsa resurselor financiare și 

umane 

Documentul prin care este 

acordată certificarea 

Decembrie 2020 Conducerea instituției În funcție de dimensiunea 

organizației (se pot utiliza 

resurse proprii sau finanțări 

nerambursabile) 

1.17 Sporirea instrumentelor/ 

mecanismelor de control în 

organizarea examenelor/ 

concursurilor de promovare/ 

recrutare (Ex: înregistrări audio/ 

video) 

Procedură internă elaborată și 

aprobată  

Procedură internă 

implementată 

Nr. de situații de încălcare a 

normelor 

Nr. contestații depuse 

Sistem de monitorizare 

audio/video funcțional 

Lipsa resurselor financiare și 

umane 

Nerespectarea procedurii de 

către personalul desemnat în 

comisiile de concurs 

Procedură operațională 

Sistem de monitorizare 

audio/video 

Înregistrările audio/video  

Nr. contestații respinse/ 

soluționate favorabil 

 

Permanent  Conducerea instituției 

Comisie concurs 

În funcție de dimensiunea 

organizației (se pot utiliza 

resurse proprii sau finanțări 

nerambursabile) 

1.18 Revizuirea și simplificarea Nr. proceduri administrative Nealocarea resurselor necesare Acte administrative adoptate Permanent  Conducerea instituției Se va estima în funcție de 
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procedurilor administrative 

inclusiv prin dezvoltarea și 

utilizarea soluțiilor e-

administrație în vederea 

furnizării serviciilor publice 

online (Ex: eliberare autorizații/ 

certificate online) 

simplificate 

Nr. de servicii publice furnizate 

online 

Nr. utilizatori 

Frecvența utilizării 

Nr. de certificate şi autorizaţii 

emise trimestrial prin folosirea 

noii tehnologii  

(bugetare și umane) 

Întârzieri în procesul de 

achiziții și implementare a 

diferitelor soluții informatice 

Cunoștințe insuficiente la 

nivelul angajaților pentru 

realizarea unei astfel de măsuri 

Acces limitat la internet 

în acest sens 

Pagina web a instituției 

Timpul de furnizare a 

serviciului public furnizat 

online 

Rapoarte de activitate 

 

Persoane desemnate procedura simplificată și 

tehnologia care urmează a fi 

utilizată (se pot utiliza resurse 

proprii sau finanțări 

nerambursabile) 

1.19 Înrolarea la soluțiile 

existente de tip e-guvernare, e-

administrare și e-justitie ca 

platforme de accesare a 

serviciilor publice de către 

cetățeni (ex: e-guvernare.ro, 

ghiseul.ro etc.) 

Nr. de soluții accesate 

Nr. de servicii furnizate prin 

intermediul platformelor 

electronice 

Nr. de utilizatori ai serviciilor 

publice online încărcate 

Nr. de proceduri încărcate în 

platforme
4
 

 

Lipsa infrastructurii tehnice și 

a personalului specializat 

Sistem informatic 

neperformant 

Acces limitat la internet 

Site-ul instituției 

Platforme 

 

Permanent Conducerea instituției 

Persoane desemnate 

Nu este cazul. 

                                                         Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice  

Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 

2.1 Organizarea/ derularea/ 

asigurarea participării la 

programe de creștere a gradului 

de conștientizare și a nivelului de 

educație anticorupție a 

personalului propriu și a celui 

din structurile subordonate: (ex: 

sesiuni de instruire/ întâlniri/ 

grupuri de lucru în domenii ca: 

achiziții publice, etică, consiliere 

Nr. programe derulate/ 

activități de formare 

Nr. participanți 

Nr. module de curs derulate 

Nr. certificate de participare 

. 

Resurse financiare insuficiente 

Grad scăzut de participare 

 

Rapoarte de activitate 

Liste de prezență 

Certificate de participare/ 

absolvire 

Permanent  Conducerea instituției, 

coordonatorul planului de 

integritate 

Se va estima în funcție de 

numărul participanților, 

conținutul programului etc.               

(se pot utiliza resurse proprii 

sau finanțări nerambursabile) 

                                                           
4
 Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea. 
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etică, management financiar, 

resurse umane, disciplină în 

construcții, transparență, acces la 

informații de interes public, 

declararea averilor, conflicte de 

interese, incompatibilități, sistem 

de control intern-managerial, 

declararea cadourilor, 

pantouflage, avertizarea în 

interes public, IT etc) 

2.2 Asigurarea diseminării de 

informaţii privind riscurile şi 

consecinţele faptelor de corupţie 

sau a incidentelor de integritate. 

Punerea la dispoziția angajaților 

a unor îndrumare legislative, 

ghiduri și culegeri de spețe, în 

domeniul conflictelor de 

interese/ incompatibilităţilor și 

faptelor de corupție săvârșite de 

persoane din administrația 

publică 

Nr. de angajaţi care au fost 

informaţi 

Nr. informări transmise 

Nr. ghiduri/ broşuri/ pliante 

elaborate 

 

Tratarea cu superficialitate a 

activităţii de diseminare a 

informaţiilor  

Întârzieri cauzate de 

supraîncărcarea cu alte sarcini 

a structurilor responsabile 

Accesul limitat la culegeri de 

spețe, ghiduri etc. 

 

Note de informare 

Ghiduri 

Broşuri 

Pliante 

E-mailuri transmise 

Liste de difuzare 

Fișiere publicate pe Intranet 

 

Permanent Conducerea instituției  

Personalul desemnat 

Se va estima în funcție de 

numărul angajaților, a modului 

de diseminare (format fizic/ 

electronic/ mail), a tipului de 

material (ghid/ pliant/ broșură) 

etc (se pot utiliza resurse 

proprii sau finanțări 

nerambursabile) 

2.3 Organizarea de campanii de 

informare publică/ dezbateri/ 

consultări/ sesiuni de informare/ 

conferințe de presă în vederea 

creșterii gradului de 

conștientizare și a nivelului de 

educație anticorupție în rândul 

cetățenilor, precum și cu privire 

Nr. campanii derulate 

Tipuri de mesaje 

Evoluția percepției privind 

corupția la nivelul UAT 

Nr. întâlniri/ dezbateri/ 

consultări 

Nr. participanți din partea 

comunității locale 

Resurse financiare insuficiente 

Grad scăzut de participare a 

cetățenilor 

Lipsa interesului pentru 

dialogul cu reprezentanţii 

comunităţii locale/ cetăţenii   

 

Rapoarte de activitate 

Sondaje de opinie 

Evaluări post-campanie 

Site-ul instituției  

Minute  

Rapoarte activitate 

 

Permanent  Conducerea instituției 

Coordonatorul planului de 

integritate 

Se va estima în funcție de tipul 

de campanie, dimensiunea, 

grupul țintă etc. (se pot utiliza 

resurse proprii sau finanțări 

nerambursabile) 
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la drepturile și obligațiile pe care 

aceștia le au în raport cu 

instituția 

Tipuri de subiecte abordate 

Nr. recomandări rezultate 

Nr. și tipuri măsuri adoptate 

 

2.4 Punerea la dispoziţia 

publicului a unor modalităţi de 

evaluare a gradului de satisfacție 

a cetățenilor cu privire la 

conduita funcţionarilor/ 

personalului și calitatea 

serviciilor oferite (formulare, 

registru de sesizări, sesizări on-

line) 

Nr. sesizări primite 

Tipul faptelor asupra cărora se 

fac sesizări 

Tipul măsurilor administrative 

dispuse 

Nr. sesizări la comisia de 

disciplină 

Nr. chestionare aplicate 

 

Resurse umane şi financiare 

insuficiente 

 

Site-ul instituției 

Registrul de sesizări 

Formulare 

Raport de activitate 

 

Permanent 

 

Conducerea instituţiei 

publice 

Compartimentul de 

comunicare cu publicul 

 

Necesar doar în cazul 

implementării unui sistem 

online. 

2.5 Derularea de campanii de 

conștientizare, organizarea de 

dezbateri publice periodice cu 

privire la prevenirea corupției și 

promovarea bunelor practici 

anticorupție 

Nr. campanii de conștientizare 

derulate 

Nr. de dezbateri publice 

organizate 

Nr. bune practici diseminate 

 

Nealocarea resurselor necesare 

(bugetare și umane) 

Nivel scăzut de interes și 

participare a cetățenilor 

Pagina web a instituției 

Rapoarte de activitate 

Presa locală 

Permanent  Conducerea instituției, 

coordonatorul planului de 

integritate 

Se va estima în funcție de tipul 

de campanie, dimensiunea, 

grupul țintă etc. (se pot utiliza 

resurse proprii sau finanțări 

nerambursabile) 

2.6 Realizarea unor proiecte/ 

activități având ca obiectiv 

prevenirea corupției, promovarea 

eticii, integrității și bunei 

guvernări în parteneriat cu 

societatea civilă 

Nr. protocoale de colaborare 

încheiate 

Nr. de proiecte/ activități 

derulate 

Nr. și gradul de implicare a 

reprezentanților societății civile 

în proiecte/ activități 

Nealocarea resurselor necesare 

(bugetare și umane) 

Nivel scăzut de participare/ 

implicare a reprezentanților 

UAT-ului 

Pagina web a instituției 

Rapoarte de activitate 

Presa locală 

Rezultatele 

proiectelor/activităților 

 Permanent Conducerea instituției, 

Coordonatorul planului de 

integritate 

Se va estima în funcție de 

activitățile proiectului. 

                                                Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local  

Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 

3.1 Asigurarea funcționalității site-

ului instituției, publicarea și 

Număr de informații publicate  

 

Resursă financiară 

insuficientă Personal 

Pagina de internet a instituției 

 

Permanent Conducerea instituției 

 

În funcție de complexitatea 

site-ului, se pot utiliza surse 
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actualizarea periodică a 

informațiilor publice destinate 

cetățenilor 

Număr de structuri care încarcă 

informații în website 

 

neinstruit                                 

Cetățeni neinteresați  

Adrese 

 

E-mail-uri 

Compartimentul 

informatic/ achiziții 

proprii sau finanțări 

nerambursabile. 

 

3.2 Aducere la cunoștință publică, 

prin intermediul site-ului instituției, 

a Agendei de lucru a Primarului/ 

Viceprimarului/ Președintelui/ 

Vicepreședintelui Consiliului 

Județean 

Agenda de lucru publicată  

Număr apariții zilnice 

Furnizarea cu întârziere a 

informațiilor cuprinse în 

agenda Personal 

supraîncărcat cu sarcini 

Acces limitat la internet                                 

Cetățeni neinteresați 

Pagina de internet a instituției 

 

Permanent Conducerea instituției 

 

 

Responsabil desemnat 

pentru aplicarea Legii 

nr.544/2001 

 

Nu este cazul. 

3.3 Asigurarea și îmbunătățirea 

accesului la informații de interes 

public și eficientizarea activităților 

aferente 

Numărul şi tipul de informaţii de 

interes public publicate din 

proprie iniţiativă 

 

Lista cu informaţiile publice din 

oficiu 

 

Rata de răspuns la solicitări de 

informaţii (număr de răspunsuri/ 

număr de solicitări) 

 

Număr rapoarte de evaluare a 

implementării Legii nr. 544/2001 

 

Număr rapoarte de activitate ale 

instituției  

 

Programul de audiențe pentru 

cetățeni 

 

Furnizarea cu întârziere a 

informațiilor solicitate de 

către cetăţeni 

 

Neaplicarea sancțiunilor 

disciplinare pentru 

nerespectarea obligațiilor 

legale privind accesul la 

informații de interes 

public și a celor privind 

transparența 

 

Pagina de internet a instituției  

 

Statistica furnizată în procesul 

de autoevaluare a măsurilor 

preventive 

 

Rapoarte de evaluare a 

implementării Legii                            

nr. 544/2001 

 

Rapoarte de activitate ale 

instituției publicate anual 

 

Raport evaluare a cadrului 

legislativ și instituțional 

privind transparența (parte a 

sistemului misiuni tematice din 

cadrul sistemului de 

monitorizare SNA) 

 

Permanent Conducerea instituției 

 

Responsabil desemnat 

pentru aplicarea Legii 

nr.544/2001 

 

Nu este cazul. 
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Număr de sancţiuni dispuse 

pentru încălcarea obligaţiilor de 

transparență  decizională  şi  de 

asigurare a accesului la 

informații de interes public prin 

publicarea acestora din oficiu 

 

Rata de contestare în instanță a 

deciziilor sau măsurilor adoptate 

 

Rata de implementare a 

recomandărilor cuprinse în 

rapoartele anuale 

Rapoarte de audit 

 

Hotărâri judecătorești 

3.4 Asigurarea respectării 

prevederilor legale în ceea ce 

privește transparenţa procesului  

decizional  şi legislativ 

Număr proiecte de acte 

normative postate pe site-ul 

instituției 

 

Număr consultări publice 

organizate 

 

Număr propuneri primite din 

partea publicului 

 

Număr rapoarte de evaluare a 

implementării Legii nr. 52/2003 

publicate 

 

Numărul şi tipul de sancţiuni 

dispuse pentru încălcarea 

obligaţiilor prevăzute de Legea 

nr. 52/2003 

Furnizarea cu întârziere a 

informațiilor   

solicitate de către cetăţeni 

 

Neaplicarea sancțiunilor 

disciplinare pentru 

nerespectarea obligațiilor 

legale privind accesul la 

informații de interes 

public și a celor privind 

transparența 

 

 

 

Pagina de internet a instituției  

 

Statistica furnizată în procesul 

de autoevaluare  

 

Rapoarte d e  evaluare a 

implementării Legii nr.52/2003 

 

Minute ale ședințelor de 

consultare organizate 

 

Permanent Conducerea instituției 

 

Responsabil desemnat 

pentru aplicarea Legii 

nr.52/2003 

 

Nu este cazul. 
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3.5 Transmiterea în direct sau 

înregistrarea ședințelor Consiliului 

Local/ Județean în vederea 

transmiterii lor către public online/ 

TV 

Număr de ședinte ale Consiliului 

Local/ Județean înregistrate în 

vederea transmiterii lor către 

public 

Neînregistrarea ședințelor 

Consiliului Local/Județean 

  

Pagina de internet a instituției  

Post de televiziune local și 

contract aferent 

 

Permanent Conducerea instituției 

 

Responsabil desemnat 

pentru aplicarea Legii nr. 

52/2003 

 

Compartimentul 

Informatică 

 

În funcție de modalitatea de 

transmitere: online sau media. 

3.6 Publicarea informațiilor de 

interes public în format deschis  

Nr. de seturi de date publicate în 

format deschis.
5
 

 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare. 

 

Lipsa interesului pentru 

publicarea informațiilor în 

format deschis 

Inexistența unei pagini 

web a instituției 

Pagina web a instituției Permanent Conducerea instituției, 

persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este cazul. 

3.7 Publicarea informațiilor de 

interes public conform standardului 

general din  Anexa 4 și Anexa 5
6
 la 

SNA 

Nr. de informații publicate  Lipsa resurselor financiare 

și umane 

Pagina web a instituției Permanent Conducerea instituției, 

persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este cazul. 

3.8 Publicarea de seturi de date pe 

portalul data.gov.ro  

Nr. de seturi de date publicate pe 

portalul data.gov.ro 

 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare. 

Lipsa informațiilor/ 

cunoștințelor în domeniu 

Lipsa interesului pentru 

publicarea informațiilor în 

Portalul data.gov.ro  

 

Permanent Conducerea instituției, 

persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este cazul. 

                                                           
5
 Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații 

referitoare la datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/  

6 Dupa caz, în funcție de tipul de instituție. 

http://ogp.gov.ro/
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format deschis 

3.9 Publicarea în format deschis a 

indicatorilor economici și de 

performanță (inclusiv a bugetelor și 

subvențiilor primite de la autorități 

publice) pentru întreprinderile la 

care statul este acționar prin 

structuri ale administrației publice 

locale
7
 

Informații publicate în format 

deschis care să cuprindă 

următoarele date: 

- Lista întreprinderilor la 

care statul este acționar 

prin structuri ale 

administrației publice 

locale; 

- Datele financiare ale 

întreprinderii; 

- Indicatorii de 

performanță; 

- Contractul de mandat; 

- Subvențiile primite. 

Lipsa informațiilor cu 

privire la întreprinderi; 

 

Lipsa resurselor/ resurse 

insuficiente pentru 

realizarea acestora. 

Pagina web a instituției  

 

Permanent Conducerea instituției, 

persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este cazul. 

3.10 Realizarea pe pagina de 

internet a instituției a unei secțiuni 

cu tema achiziții publice unde vor 

fi publicate toate procedurile de 

achiziție publică și contractele 

încheiate 

Număr de documente în 

domeniu publicate 

Pagina de internet actualizată 

periodic 

Întârzieri în publicarea 

documentelor 

 

Secțiune realizată - Pagina de 

internet a instituției 

Documente în domeniu 

publicate 

 

Permanent Conducerea instituției, 

persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este cazul. 

3.11 Realizarea pe pagina de 

internet a instituției a unei secțiuni 

în care vor fi publicate informații 

despre proiectele finanțate din 

programe naționale/ fonduri 

europene încheiate, aflate în 

implementare și în perspectivă 

Număr de informații publicate 

Pagina de internet actualizată 

periodic 

Întârzieri în publicarea 

documentelor 

 

Secțiune realizată - Pagina de 

internet a instituției 

Documente în domeniu 

publicate 

 

Permanent Conducerea instituției, 

persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este cazul. 

3.12 Realizarea și difuzarea unui Număr de ediții ale buletinului Întârzieri în publicarea Buletin informativ Permanent Conducerea instituției, Nu este cazul. 

                                                           
7 După caz. 
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buletin informativ (electronic/ 

fizic) despre proiectele finanțate 

din programe naționale/ fonduri 

europene, aflate în implementare și 

în perspectivă 

informativ buletinului informativ E-mailuri 

Adrese 

persoanele responsabile 

desemnate 

3.13 Organizarea de întâlniri/ 

dezbateri/ consultări cu 

reprezentanţii comunităţii locale/ 

cetăţenii cu privire la prioritățile 

comunității 

 Nealocarea resurselor 

necesare 

 

Lipsa interesului pentru 

dialogul cu reprezentanţii 

comunităţii locale/ 

cetăţenii   

Site-ul instituției  

Minute  

Rapoarte activitate 

 

Permanent  Conducerea         instituţiei Nu este cazul. 

 

3.14 Îmbunătăţirea strategiilor de 

comunicare pe teme anticorupţie cu 

accent pe gestionarea relaţiilor cu 

publicul şi mass-media 

Nr. de comunicate de presă 

 

Nr. de răspunsuri la solicitările 

mass-media 

 

Nr. de emisiuni  

Caracter formal al 

documentului 

 

Nealocarea resurselor 

necesare 

Strategii de comunicare 

actualizate  

 

Permanent 

 

Conducerea instituţiei 

 

Coordonatorul planului de 

integritate 

Nu este cazul. 

 

3.15 Publicarea pe pagina web a 

instituției/ presa locală a 

anunțurilor privind concursurile/ 

examenele de recrutare și de 

promovare 

Număr de anunțuri publicate 

Nr. publicații în care apare 

anunțul 

Întârzieri în publicarea 

documentelor 

Anunțuri 

Adrese 

Pagina de internet a instituției 

Permanent Conducerea instituției 

Persoane desemnate 

Nu este cazul. Se va calcula un 

buget în cazul în care 

publicarea se va face și în 

presa locală. 

                          Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ 

Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 

4.1 Consolidarea autonomiei 

operaţionale a structurilor de 

control intern şi audit şi 

conştientizarea factorilor de decizie 

de la nivelul instituţiilor implicate 

Nr. de angajaţi raportat volumul 

de activitate 

 

Resurse materiale alocate  

 

Resurse umane şi 

financiare insuficiente 

 

Rapoarte anuale de activitate Permanent Conducerea instituţiei 

publice 

Şef structură audit 

intern 

Șef structură 

Se va estima în funcție de 

necesarul de resursă umană. 
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cu privire la rolul sistemelor de 

control intern/managerial 

Nr. de recomandări formulate/ 

implementate 

 

responsabilă SCI/M 

4.2 Auditarea internă, o dată la doi 

ani, a sistemului/ măsurilor de 

prevenire a corupției la nivelul 

instituției 

Nr. recomandări formulate 

Gradul de implementare a 

măsurilor preventive 

anticorupție 

Resurse umane insuficiente 

Lipsa structurilor de audit 

intern 

Rapoarte de audit 

Rapoarte de activitate 

La 2 ani  Conducerea instituției, 

structura de audit intern 

din cadrul instituției 

Nu este cazul.
8
 

4.3 Aplicarea de sancțiuni 

disciplinare cu caracter disuasiv 

pentru încălcarea standardelor etice 

și de conduită anticorupție la 

nivelul tuturor angajaților  

Nr. de sesizări primite 

Nr. sesizări soluționate/în curs 

de soluționare 

Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 

Nr. de decizii ale comisiei de 

disciplină anulate sau 

modificate în instanță 

Nr. de persoane care au săvârșit 

în mod repetat abateri 

Caracter formal al 

activității comisiei de 

disciplină 

Pregătire/ informare 

insuficientă a personalului 

Practica adoptării celor mai 

ușoare sancțiuni/ 

nesancționării 

Decizii ale comisiei de 

disciplină 

Permanent  Conducerea instituției, 

comisia de disciplină 

Nu este cazul. 

4.4. Publicarea/ difuzarea periodică 

a unui raport privind sancțiunile 

disciplinare 

Nr. rapoarte publicate/ difuzate Întârzieri în 

publicare/difuzare 

Raport publicat pe rețeaua 

intranet 

Lista difuzare 

Permanent Conducerea instituției, 

Secretar comisie de 

disciplină 

Nu este cazul. 

 

 

 

  

                                                           
8
 În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.  
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5. Dezvoltarea durabilă 

Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor 

actuale fără a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor 

nevoi. 

Principalele aspecte ale dezvoltării durabile vizează: 

- Abordarea integrativă; 

- Principiul „Gândește global – acționează local”; 

- Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării. 

Principalii piloni ai dezvoltării durabile sunt: 

- Dezvoltarea economică (vizează dezvoltarea socio-

economică/prosperitate economică şi transportul durabil); 

- Dezvoltarea socială (vizează incluziunea socială, schimbările 

demografice şi sănătatea publică și cultura); 

- Dezvoltarea ecologică (vizează protecția mediului, consumul şi 

producţia durabilă, conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările 

climatice şi energia curată). 

La nivel global, sunt de menționat Obiectivele de dezvoltare Durabilă 

(ODD) 2016 - 2030 

 

 

Relaționarea ODD-lor pe domenii 
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În România, se pune problema realizării unei economii reziliente la 

efectele schimbărilor climatice, cu emisii reduse de dioxid de carbon capabilă să-

şi integreze politicile și acțiunile privitoare la schimbările climatice prin 

intermediul unei creșteri economice inteligente, verde și incluzivă astfel încât, 

până în 2050, să se facă tranziția spre o societate în care politicile și acțiunile 

sociale, economice și de mediu să fie interconectate și proiectate astfel încât să 

asigure dezvoltarea durabilă, cu standarde de viață ridicate pentru cetățeni și o 

calitate ridicată a mediului. 

 

6. Egalitatea de șanse 

Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform căruia toate 

fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără 

limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi 

necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi 
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favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi 

libertate de a-şi realiza aspiraţiile.  

Se referă la absența barierelor în ceea ce privește participarea economică, 

politică și socială și tratament egal pentru toți cetățenii indiferent de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 

sexuală, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu.  

Egalitatea de șanse între femei și bărbați – se referă la absența barierelor 

în ceea ce privește participarea economică, politică și socială și tratament egal 

pentru femei și bărbați. Prin egalitate de șanse între femei și bărbați se înțelege 

„luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale 

persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora” 

(Legea 202/2002). 

Dezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale presupune implicarea 

directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public şi privat, inclusiv societatea 

civilă. 

În domeniul egalităţii de șanse între femei și bărbați, prin adoptarea 

legislaţiei primare, respective Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi 

de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, s-a asigurat armonizarea legislativă cu reglementările internaționale și 

comunitare în materie. 

Este de menționat HG nr. 365/24.05.2018 privind aprobarea Strategiei 

naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 si Planul 

operațional pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea Strategiei, cu 

prevederi care vizează: 

- promovarea perspectivei de gen în procesul educational; 

- promovarea perspectivei de gen în politicile de o cupare; 

- creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța 

concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională; 
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- încurajarea integrării pe piața muncii a femeilor vulnerabile la 

fenomenul discriminării; 

- monitorizarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la 

procesul de decizie; 

- combaterea  fenomenului  de  hărțuire  și  hărțuire  sexuală  la  locul  

de  muncă,  combaterea fenomenului de violență de gen; 

- introducerea  perspectivei  de  gen  în  politicile  naţionale. 

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de  Şanse  între Femei  şi  Bărbaţi, 

promovează  principiul  egalităţii  de  şanse  şi  de tratament între femei şi 

bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul 

de sex, în toate politicile şi programele naţionale. 


