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ANALIZA ELEMENTELOR DE CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 
A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CARACAL

Primăria Municipiului Caracal este o structură funcțională cu activitate permanentă care duce la 
îndeplinire hotărârile Consiliului local, dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale 
colectivității locale.

Administrația publică în municipiul Caracal este organizată şi funcționează în temeiul principiilor 
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației 
publice locale, legalității şi al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes 
deosebit.

Conform INS, la data de 01 ianuarie 2016 numărul de locuitori ai Municipiului Caracal era de  35 
207 locuitori, din care 16 923 de bărbați şi 18284 de femei

Conform Organigramei aprobate prin HCL nr. 88/17.07.2018, numărul total de funcții aprobate 
este de 179. Dintre acestea, 67 de funcții sunt vacante.

1. Nr. poziții ocupate în Primăria Caracal  la data de 17.07.2018: 112

2. Nr. poziții vacante (la data de 17.07.2018): 67

3. Nr. funcții de demnitate publică: 2 (ocupate - 2)

4. Nr. funcții de conducere: 17 (ocupate - 11) 

5. Nr. funcții de execuție: 134 (ocupate - 80) 

Organigrama primăriei Caracal:, Anexa la HCL nr. 88/17.07.2018

VioletaDaria
Evidenţiere

VioletaDaria
Notă autoadezivă
gupat



2

Legislația care stabileşte numărul de posturi:  „Procedura de stabilire a numărului maxim de 
posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale, cu excepția 
celor din cadrul capitolelor bugetare”Învățământ” şi „Asigurări şi asistență socială”, finanțate din 
bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar „Sănătate”, indiferent de sursa de finanțare” din 
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Numărul posturilor din municipii, corespunzător grupelor de populație

(Ordonanța de urgență nr. 63 din 30 iunie 2010)

Tabelul 1.3. Numărul posturilor din municipii, corespunzător grupelor 
de populație

Nr. 
crt.

Grupe în funcție de 
numărul de locuitori

minim mediu maxim

0 1 2 3 4
1 10.001 – 20.000 100 145 165
2 20.001 - 50.000 171 202 349
3 50.001 - 100.000 350 498 575
4 100.001 – 200.000 600 625 699
5 200.001 – 400.000 700 747 800

În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială implementează proiecte finanțate 
din fonduri externe nerambursabile, atunci la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma 
aplicării prevederilor de la punctul 1, punctul 2 şi punctul 3, după caz, se mai adaugă, numai 
pentru perioada implementării proiectelor, numărul posturilor corespunzător din următorul tabel:

Tabelul 3 Numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri 

externe nerambursabile      
0 1 2

Până în 50.000 euro 2
Între 50.001 euro şi 500.000 euro 3

Între 500.001 euro şi 3.000.000 euro 5
Între 3.000.001 euro şi 10.000.000 euro 8

Peste 10.000.000 euro 10

Etapa I: Se calculează Raportul dintre numărul locuitorilor şi media numărului locuitorilor 
corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu 
ajutorul următoarei formule de calcul:                      Nr. loc/Media grupei

unde: Nr. loc. - numărul locuitorilor din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la data 
de 31 decembrie a anului anterior anului de calcul. Media grupei - Media numărului locuitorilor 
corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, 
potrivit tabelului 2.

Etapa a II-a: Se calculează Produsul dintre Raportul determinat în etapa I şi Numărul mediu al posturilor 
aplicabil unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, corespunzător grupei.Numărul posturilor 
aplicabil nu poate mai mic, respectiv mai mare, după caz, decât numărul minim, respectiv maxim, al 
posturilor, corespunzător grupei din tabel. În situația în care numărul rezultat nu este un număr întreg 
se aplică următoarele reguli de rotunjire: Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracțiunile sunt 
mai mici de 50Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracțiunile sunt de 50 sau mai mari.Numărul 
maxim al posturilor pe care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială îl poate avea potrivit 
prezentei ordonanței de urgență este cel determinat potrivit etapelor I şi a II-a şi cuprinde inclusiv 
funcțiile de primar, primar general, viceprimar, preşedinte al consiliului județean, vicepreşedinte al 
consiliului județean, secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după caz.2. 
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În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public 
comunitar local de evidență a persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, la numărul maxim 
al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1 se mai adaugă numărul de 
posturi determinat după cum urmează: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, 
oraşe şi municipii, inclusiv din unitățile administrativ-teritoriale arondate acestora, cu excepția 
municipiului Bucureşti;

Această analiza asta scoate în evidență elemente de capacitate instituțională ale Primăriei Mu-
nicipiului Caracal. Din analiză rezultă faptul că, în acest moment personalul angajat în Primăria 
Caracal este sub numărul  aprobat în organigramă. Acest lucru duce la presiune suplimentară - ca 
volum de muncă pe fiecare angajat în parte.

Nu doar capacitatea administrativă a primăriei este importantă (număr de salariați, buget, etc.), 
ci şi cunoştințele angajaților de a implementa măsurile anticorupție.

Din această perspectivă am considerat necesar să publicăm, în continuare, rezultatele chestiona-
rului elaborat şi aplicat în perioada 11 iulie-2 august 2019.

PREZENTAREA REZULTATELOR ANALIZEI PRIVIND GRADUL 
DE CUNOAȘTERE A LEGISLAȚIEI ANTICORUPȚIE ȘI A 

MĂSURILOR DE INTEGRITATE

Studiu pe bază de chestionar aplicat membrilor grupului țintă al proiectului, angajați ai Primăriei 
Caracal şi ai instituțiilor subordonate

Chestionarul a fost elaborat în cadrul proiectului „Transparență, etică şi integritate prin 
parteneriat social”, Cod SIPOCA 422 / SMIS2014+ 118183 şi urmăreşte determinarea  gradului în 
care angajații Primăriei Caracal şi ai instituțiilor subordonate sunt familiarizați cu măsurile de 
prevenire anticorupție, precum şi cu normele de etică şi integritate.

Chestionarul este alcătuit din 17 întrebări, 15 închise şi 2 deschise. 4 dintre întrebările 
închise sunt compuse din mai mulți itemi de evaluare, totalizand 51 de astfel de itemi.    

Numărul total de chestionare aplicate: 252

Număr de chestionare valide, analizate: 252

Structura respondenților, pe categorii:

După categoria de personal:
	funcționar public de execuție
	funcționar public de conducere
	personal contractual
	ales local
	altă categorie

După vechimea în instituție:
	Sub un an
	1-3 ani
	3-5 ani
	5-10 ani
	peste 10 ani
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Chestionarul a fost elaborat în perioada 11-18 iulie 2019.
Chestionarul a fost aplicat in perioada 22 iulie - 2 august 2019.
Analiza datelor şi realizarea studiului: 02-14 august 2019.
În ceea ce priveste numărul respondenților, în functie de vechimea pe postul ocupat, situația este 
urmatoarea:
	Sub un an – 28 (11,1%)

	1-3 ani – 19 (7,5%)

	3-5 ani – 16 (6,5%)

	5-10 ani – 44 (17,5%)

	peste 10 ani – 145 (57,5%)

  

Din totalul respondenților, împarțirea pe cele 5 categorii se prezintă astfel:

	funcționari publici de execuție – 87 (34,5%)  

	funcționar public de conducere – 18 (7,1%)

	personal contractual – 126 (50%)

	ales local – 1  (0,4%) 

	altă categorie 20 – (7,9%)
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Întrebările din chestionar:
Întrebarea 3 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectului sunt 
familiarizați cu normele de conduită şi au informații cu privire la rolul consilierului de etică. 
Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

3. Vă rugăm să indicați (bifați cu „X”) în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații 
cu privire la normele de conduită și rolul consilierului de etică:

*Culoarea galben evidențiază răspunsurile corecte

Sunt 
de 

acord

Nu 
sunt 
de 

acord

Depinde de 
circumstanțe

Nu știu

3.1. Funcționarii publici/ personalul 
contractual pot desfăşura activități 
remunerate în sectorul privat în anumite 
condiții.

103 40 87 22

3.2. Reprezintă o încălcare a normelor de 
conduită dacă un funcționar public/ 
personal contractual dezvăluie în mass-
media o abatere constatată în instituția 
publică.

127 35 68 22

3.3. Reprezintă o încălcare a normelor de 
conduită dacă un funcționar public/ 
personal contractual se adresează direct 
Direcției Naționale Anticorupție când 
a luat la cunoştință despre o faptă de 
corupție săvârşită în instituție.

62 115 56 19

3.4. Nu este responsabilitatea funcționarilor 
publici/personalului contractual/ aleşilor 
locali de a informa pe nimeni cu privire la 
existența unui conflict de interese în care 
se află un coleg sau superior ierarhic şi 
despre care au luat la cunoştință

49 127 43 33

3.5. Atunci când pleacă într-o delegație, 
funcționarul public/ personalul contractual 
are voie să le ceară celor de la hotel să îi 
treacă şi cheltuielile de masă în factura 
pentru cameră, dar să nu menționeze în 
factură acest lucru pentru a putea duce 
acasă banii de diurnă.

6 231 8 7

3.6. Funcționarul public/ personalul 
contractual are obligația să contrasemneze 
un document la insistențele superiorului 
său ierarhic deşi ştie că documentul nu 
este corect întocmit.

11 227 3 11
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Sunt 
de 

acord

Nu 
sunt 
de 

acord

Depinde de 
circumstanțe

Nu știu

3.7. Funcționarul public/ personalul 
contractual poate interveni pe lângă 
superiorul ierarhic sau conducerea 
instituției pentru a recomanda pe un post 
o rudă sau un prieten.

4 226 11 11

3.8. Funcționarul public/ personalul 
contractual îşi poate ruga colegii de 
birou să semneze listele pentru candidați 
politici.

4 235 4 9

3.9. În procesul de evaluare a personalului, 
funcționarul public/ personalul contractual 
cu funcție de conducere trebuie să dea 
note mai mari colegilor care îi sunt buni 
prieteni indiferent de performanța lor 
profesională.

4 237 2 9

3.10. Funcționarul public/ personalul 
contractual poate utiliza maşina de 
serviciu pentru a pleca în vacanță cu 
familia atunci când acoperă combustibilul 
din banii proprii. 

5 225 8 14

3.11. Consilierul de etică poate fi membru 
sau secretar în comisia de disciplină 
constituită în cadrul autorității sau 
instituției publice.

51 119 20 62

3.12. Consilierul de etică poate fi soțul / soția 
sau o rudă a conducătorului instituției.

17 187 7 41

Se observă o insuficientă cunoaştere a normelor de conduită. De exemplu, la întrebarea 3.1. - 149 
de respondenți, reprezentând 59,12%, au demonstrat că nu dețin informații cu privire la subiect, 
iar la întrebarea 3.2, 217 (86,8%) au demonstrat că nu dețin informații cu privire la subiect. La 
întrebările 3.3., 3.4., 3.11 sub 50% dintre respondenți au dat răspunsuri corecte.

Întrebarea 4 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectului 
sunt familiarizați cu normele de conduită şi au informații cu privire la conflictele de interese şi 
incompatibilități. Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

4. Vă rugăm să indicați (bifați cu „X”) în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații cu 
privire la conflictele de interese şi incompatibilități

*Culoarea galben evidențiază răspunsurile corecte
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Sunt de 
acord

Nu sunt 
de acord

Depinde de 
circumstanțe

Nu 
știu

4.1. Este conflict de interese dacă în calitatea 
de consilier local, a participat la 
deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri 
a Consiliului Local privind aprobarea 
colaborării între Consiliul Local şi un 
centru medical cu care ştie că va încheia 
un contract individual de muncă.

123 54 11 64

4.2. Este conflict de interese dacă în timpul 
exercitării mandatului de primar, a 
încheiat un contract individual de muncă 
privind numirea în funcția de consilier 
personal pe fiica sa şi a emis o dispoziție 
privind numirea acesteia în cadrul unui 
proiect finanțat din fonduri comunitare 
nerambursabile.

153 66 5 27

4.3. Nu este o problemă dacă în calitate de 
consilier local a participat la deliberarea 
şi adoptarea unei Hotărâri prin care a 
fost ales viceprimar

69 85 22 76

4.4. Nu este conflict de interese dacă în 
calitate de consilier local a participat la 
deliberarea şi adoptarea a două Hotărâri 
ale Consiliului Local prin care sa aprobat 
încheierea a două contracte de finanțare 
nerambursabilă cu o asociație în care 
consilierul local deținea calitatea de 
membru fondator.

27 163 8 54

4.5. Nu este conflict de interese dacă în 
calitate de funcționar public a întocmit 
un caiet de sarcini, dar nu a fost membru 
în comisia de evaluare a ofertelor într-o 
procedură de achiziție publică în care 
printre ofertanți se află firma în care 
soțul este administrator. 

21 173 6 52

4.6. Este posibil ca un consilier local să dețină 
simultan funcția de primar interimar.

38 123 17 74

4.7. Nu este o problemă dacă viceprimarul 
este şi administratorul unei societăți 
comerciale.

40 149 24 39

4.8. Un funcționar public/ personal 
contractual de conducere este în 
incompatibilitate dacă este numit 
membru al consiliului de administrație al 
unei companii municipale.

87 74 11 80

4.9. Un funcționar public deține şi exercită 
simultan funcția publică de contabil în 
cadrul Primăriei şi pe cea de contabil şef 
în cadrul Școlii Gimnaziale X. Aceasta 
este o situație de incompatibilitate

110 74 19 49
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Sunt de 
acord

Nu sunt 
de acord

Depinde de 
circumstanțe

Nu 
știu

4.10. Nu este incompatibilitate dacă un 
funcționar public exercită funcția de 
consilier juridic în Primărie şi într-o altă 
societate comercială.  

35 129 11 77

4.11. Nu este incompatibilitate dacă un 
consilier local deține o funcția de 
expert într-un proiect finanțat din 
fonduri structurale în care Primăria este 
beneficiarul fondurilor.

40 122 8 22

4.12. Funcția publică se suspendă pe durata 
campaniei electorale, până în ziua 
ulterioară alegerilor, dacă funcționarul 
care candidează nu este ales

116 50 4 82

Se observă o insuficientă cunoaştere a normelor de conduită. De exemplu, din răspunsurile la 
întrebările 4.1., 4.3., 4.6., 4.8., 4.9., 4.11, 4.12 , rezultă că peste 50% dintre respondenți nu 
dețin informații referitoare la subiect .

Întrebarea 5 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectului sunt 
familiarizați cu privire la alte tematici anticorupție şi de etică. 

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

5. Vă rugăm să indicați (bifați cu „X”) în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații cu 
privire la alte tematici anticorupție şi de etică

*Culoarea galben evidențiază răspunsurile corecte

Sunt de 
acord

Nu sunt 
de acord

Depinde de 
circumstanțe

Nu 
știu

5.1. Funcționarul public/ personalul 
contractual trebuie sancționat disciplinar 
pentru transmiterea către o organizație 
neguvernamentală a informațiilor pe 
care le deține cu privire la existența unei 
situații de incompatibilitate din Primărie.

106 47 45 54

5.2. Funcționarul public/ personalul 
contractual poate păstra cadourile primite 
cu ocazia unor activități de protocol, 
fără să le declare, dacă valoarea lor nu 
depăşeşte 60 de Euro.

60 132 16 44

5.3. Informațiile de interes public nu pot fi 
solicitate prin telefon, ci numai în scris.

138 67 29 18

5.4. Un funcționar public are dreptul să 
solicite Agenției Naționale de Integritate 
asigurarea confidențialității venitului 
obținut de soț/soție dacă acesta are 
obligație conform contractului şi poate 
face dovada.

119 55 12 66

Din răspunsuri se observă că la 2 din cele 4 intrebări peste 50% dintre respondenți nu dețin 
informații legate de subiect.
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Întrebarea 6 – urmăreşte să identifice în ce măsură angajații Primăriei Caracal şi ai instituțiilor 
subordonate consideră că regulile privind conduita şi integritatea sunt clare.

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

Se observă că peste 50% dintre angajații Primăriei Caracal şi ai instituțiilor subordonate consideră 
că regulile privind conduita şi integritatea sunt clare.

Întrebarea 7 – urmăreşte identificarea măsurii în care membrii grupului țintă al proiectului cunosc 
prevederile/conținuturile unor acte normative sau măsuri anticorupție. 

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

În mare 
măsură

În măsură 
medie

În mică 
măsură

Nu 
știu

7.1 OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ 38 94 50 70
7.2 Normele de conduită pentru funcționarii 

publici/ personalul contractual
113 76 33 30

7.3 Rolul consilierului de etică 97 82 36 37
7.4 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancționarea faptelor de 
corupție

49 84 56 63

7.5 Faptele care intră în categoria infracțiunilor 
de corupție

85 72 57 38

7.6 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancționarea corupției

42 79 66 65

7.7 Conflictele de interese 80 84 45 43
7.8 Incompatibilități 73 83 45 51
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În mare 
măsură

În măsură 
medie

În mică 
măsură

Nu 
știu

7.9 Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri 
referitoare la bunurile primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcției

44 64 74 70

7.10 Acceptarea cadourilor 84 44 78 46
7.11 Legea nr. 571/2004 privind protecția 

personalului din autoritățile publice, 
instituțiile publice şi din alte unități care 
semnalează încălcări ale legii

35 80 58 79

7.12 Avertizorul de interes public 27 49 82 94
7.13 Legea nr. 144/2007 privind înființarea, 

organizarea şi funcționarea Agenției 
Naționale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte 
normative, cu modificările şi completările 
ulterioare

47 47 63 95

7.14 Declarațiile de avere 140 49 36 27
7.15 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcțiilor şi demnităților publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înființarea, organizarea 
şi funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare

35 66 59 92

7.16 Legea nr. 184/2016 privind instituirea 
unui mecanism de prevenire a conflictului 
de interese în procedura de atribuire a 
contractelor de achiziție publică

34 55 66 97

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

61 70 57 64

7.18 Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public

72 75 46 59

7.19 Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea 
Strategiei naționale anticorupție pe 
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori 
de performanță, a riscurilor asociate 
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi 
a surselor de verificare, a inventarului 
măsurilor de transparență instituțională 
şi de prevenire a corupției, a indicatorilor 
de evaluare, precum şi a standardelor de 
publicare a informațiilor de interes public

40 47 79 86

7.20 Gestionarea riscurilor de corupție 49 66 68 69
7.21 Identificarea funcțiilor sensibile 48 84 49 71
7.22 Evaluarea incidentelor de integritate 27 52 84 89
7.23 Ordinul SGG nr. 600 / 2018privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al 
entităților publice

44 48 65 95
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Se constată o insuficientă cunoaştere a prevederilor/conținuturilor unor acte normative sau 
măsuri anticorupție. Pentru 11 acte normative/tematici din 23, mai mult de jumătate dintre 
respondenți declară că nu ştiu, sau ştiu în mică măsură conținuturile/prevederile legislative în 
domeniul anticorupției şi integrității.

Întrebarea 8 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectuluit ştiu 
că există un cod de etică la nivelul instituției.

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

□ Da – 246 (97,67%)  

□ Nu – 2 (0,8%)

□ Nu ştiu – 4 (1,6%) 

Întrebarea 9 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectului 
percep codul de etică fiind clar.

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

□ Da – 227 (90,1%)

□ Nu – 12 (4,8%)

□ Nu ştiu – 13 (5,2%)
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Întrebarea 10 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectului au 
cunoştință despre implementarea procedurii de management al riscurilor.

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

□ Da – 210 (83,3%)

□ Nu – 17 (6,7%)

□ Nu ştiu – 25 (9,9%)

Întrebarea 11 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectului 
percep procedura de managementul riscurilor ca fiind clară.

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

□ Da, sunt clare – 162 (64,3%)

□ Există dileme – 43 (17,1%)

□ Nu sunt clare – 22 (8,7%)

□ Nu ştiu – 25 (9,9%)
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Întrebarea 12 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectului au 
identificat riscuri de corupție sau vulnerabilități la corupție în activitatea pe care o desfăşoară.
Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel: 

□ Da – 60 (23,8%)

□ Nu – 165 (65,5%)

□ Nu ştiu – 27 (10,7%)

Întrebarea 13 – urmăreşte identificarea gradului în care membrii grupului țintă al proiectului au 
cunoştințe despre implementarea unei proceduri de identificare şi gestionare a funcțiilor sensibile.

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

□ Da – 150 (59,5%)

□ Nu – 48 (19%)

□ Nu ştiu – 54 (21,4%)
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Întrebarea 14 – urmăreşte identificarea măsurii  în care membrii grupului țintă al proiectului 
consideră clar conținutul procedurii de identificae şi gestionare a funcțiilor sensibile.

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

□ Da, este clar – 90 (35,7%)

□ Există dileme – 59 (23,4%)

□ Nu este clar – 33 (13,1%)

□ Nu ştiu – 70 (27,8%)

Întrebarea 15 – întrebare deschisă 

Vă rugăm să precizați care sunt vulnerabilitățile și activitățile/funcțiunile care prezintă risc de 
corupție la nivelul instituției în care activați și pe care le cunoașteți

Printre răspunsurile primite se numără şi:

 – traficul de influență, intervenția pentru soluționarea cererilor în afara cadrului organizat, 
„miciile atenții”, respectiv acceptarea „a ceva” pentru anumite servicii,

 – gestionarea informației - obținere, deținere şi utilizare a informației, accesul la informații 
confidențiale;

 – gestionarea mijloacelor financiare (bugetarea intenționată a anumitor activități în detrimentul 
priorităților);

 – achiziția/gestionarea de bunuri, servicii şi lucrări-aprobarea de criterii specifice ofertei 
câştigătoare;

 – resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității şi asigurarea accesului la pregătire 
profesională;

 – toate activitatile care presupun intereracțiunea directă cu cetățeanul prezintă risc de corupție 
la nivelul instituției publice;

 – achiziții publice de lucrări, colectarea taxelor, autorizații de construire;
 – procesul de implementare a proiectelor finanțate prin programe europene, procesul de  

angajare, procesul de cheltuire a banului public;
 – stingerea obligațiilor fiscale în termenele legale;
 – executarea silită cu respectarea termenului de prescriere;
 – eliberarea certificatelor de urbanism;



15

 – derularea achizițiilor directe;
 – activitatea de incasări şi plăți;
 – autorizarea agenților economici;
 – vulnerabilități privind personalul încadrat şi politicile de resurse umane;
 – vulnerabilități cauzate de cadrul normativ insuficient, incomplet sau greu accesibil;
 – vulnerabilități datorate instrumentelor de control intern şi audit;
 – conditionarea actului medical pentru a obține avantaje în folosul personal;
 – funcții sensibile: director, contabil, secretar;
 – vulnerabilități: acordare burse, corigențe, înscrieri; acordare burse sociale, tichete grădiniță, 

promovare cu note mari;
 – nu există astfel de situații în unitatea noastră!
 – un funcționar public este numit membru al Consiliului de administrație al unui compartiment 

municipal;
 – funcțiile cu competență decizională; 
 – neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite;
 – modul de delegare a competențelor;
 – accesul la resurse materiale, financiare, informaționale fără deținerea unui document de 

autorizare;
 – achiziția publică de bunuri, servicii, lucrări prin eludarea reglementărilor legale;
 – evitarea executării în mod exclusiv individual a unor operațiuni care determină riscuri 

semnificative de integritate;
 – atribuțiile care rulează foarte mulți bani publici sunt cele în cadrul cărora pot exista 

vulnerabilități la corupție.

Întrebarea 16 – Face trimtere la informarea membrilor grupului țintă al proiectului despre 
producerea unor eventuale incidente de integritate în cadrul instituției în care aceştia îsi desfăşoară 
activitatea.

Situația răspunsurilor la această întrebare arată astfel:

□ Da – 25 (9,9%)

□ Nu – 204 (81%)

□ Nu ştiu – 23 (9,1%)
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Întrebarea 17 – întrebare deschisă:

Vă rugăm ca în spațiul indicat să propuneți cel puțin o tematică dintre cele prevăzute în 
prezentul chestionar care considerați că necesită o aprofundare mai mare prin programe de 
formare

Printre răspunsurile primite se numără şi:

 – proceduri de identificare şi gestionare a funcțiilor sensibile şi proceduri de managementul 
riscurilor;

 – identificarea funcțiilor sensibile şi identificarea şi gestionarea riscurilor de corupție;

 – gestionarea funcțiilor sensibile şi analiza riscurilor de corupție;

 – vulnerabilitățile şi activitățile care prezintă risc de corupție la nivelul instituției;

 – acte  normative şi măsuri anticorupție;

 – gestionarea riscurilor de corupție, conflict de interese, incompatibilități;

 – relația cu cetățeanul şi până unde pot merge drepturile acestuia;

 – disponibilitate şi flexibilitate față de cetățean fără a induce acestuia obligativitatea acordării 
de favoruri/cadouri funcționarului public în scopul obținerii celor solicitate;

 – instruirea edililor şi a celor din conducerea unității;

 – programe de perfecționare pe domeniile de activitate specifice;

 – codul administrativ;

 – Legea nr. 144/2007 privind înființarea ,organizarea si functionarea AGI, modificarea şi 
completarea altor acte normative;

 – liberul acces la informațiile de interes public;

 – rolul consilierului de etică;

 – legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 – un rezumat al legislației în vigoare;

 – legea 78/2000 pentru sanctionarea actelor de corupție;

 – codul de etică la nivelul instituției şi regulile de conduită privind integritatea pentru 

 – personalul contractual;

 – strategia națională anticorupție;

 – tematica referitoare la managementul timpului.
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INFRACȚIUNILE DE CORUPȚIE

BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ETICII  
ȘI INTEGRITĂȚII

Referințe legislative

• Codul penal (LEGEA nr. 286/2009)
•  Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancționarea faptelor de corupție

  Corupția reprezintă abuzul puterii încredințate 
pentru obținerea de beneficii private.

DEFINIȚIE

Infracțiunile de corupție stabilite de Codul Penal al României: Luarea de mită (art. 289), 
Darea de mită (art. 290), Traficul de influență (art. 291), Cumpărarea de influență 
(art. 292); Legea nr. 78/ 2000 include Abuzul în serviciu şi Uzurparea funcției.

La nivel internațional, există o serie de preocupări pentru prevenirea şi combaterea 
corupției, traduse în principal în convenții şi alte forme de instrumente internaționale.

Pentru a fi însă eficiente, acestea trebuie să treacă de la stadiul de declarații de intenție 
şi să fie transpuse în practică. Din această perspectivă, prezentul manual cuprinde o 
serie de exemple despre modul cum au fost traduse în practica românească o serie de 
eforturi de prevenire şi combatere a corupției.

Referințe normative internaționale

a)	 Ratificate	de	statul	român	(fac	parte	din	dreptul	național)

•	 Convenția ONU împotriva Corupției semnată la Merida, în Mexic în anul 2004 şi ratificată 
de România prin Legea nr. 365/2004

•	 Convenția civilă a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea nr. 147/2002
•	 Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, ratificată prin Legea nr. 

27/2002
•	 Tratatul Uniunii Europene şi Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene
•	 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
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b)	 Supuse	transpunerii	la	nivel	național

•	 Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE
•	 Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune
•	 Directiva 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entitățile care îşi desfăşoară 

activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de 
abrogare a Directivei 2004/17/CΕ

•	 Directiva privind protecția avertizorilor de integritate
•	 Directivele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului 

(cele cinci directive)

c)	 Altele	 (recomandări,	planuri	 și	programe	 internaționale	 la	care	România	participă	
sau a devenit parte)

•	 Planul de Acțiune Împotriva Crimei Organizate şi COM (97) 192 final
•	 Comunicarea (2003) 317 privind o Politică Anticoruție Comprehensivă la Nivelul Uniunii 

Europene
•	 Acțiunea Comună 98/742/JHA1 din decembrie 1998
•	 Codul European al Bunei Conduite Europene2

•	 Convenția privind Protecția Intereselor Financiare ale Comunităților Europene3

•	 Standardele Băncii Europene pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind practicile 
corporatiste

•	 Comunicarea (2003) 317cuprinde o Politică Anticorupție Comprehensivă la Nivelul 
Uniunii Europene

•	 Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă

CORUPȚIA ÎN CONVENȚIILE INTERNAȚIONALE

La nivel internațional, există o multitudine de convenții destinate prevenirii şi combaterii corupției. 
Elaborarea, adoptarea şi punerea lor în aplicare are în vedere faptul că fenomenul corupției este 
unui transfrontalier, iar provocările pe care acesta le aduce sunt similare în majoritatea țărilor.

Elemente esențiale 
•	 Convenția ONU împotriva corupției este cea care oferă cea mai largă definiție pentru ceea 

ce înseamnă corupție - „esența fenomenului corupției constă în abuzul de putere săvârşit 
în scopul obținerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în 
sectorul public sau în sectorul privat”. De asemenea, reprezintă prima convenție globală 
care inventariază şi defineşte faptele de corupție

•	 Convențiile civilă şi penală împotriva corupției definesc corupția activă şi pasivă şi 
stabilesc premisele unui cadru comun de sancționare a acesteia – premisă esențială pentru 
cooperarea judiciară internațională

•	 Comunicarea (2003) 317 privind o Politică Anticoruție Comprehensivă la Nivelul Uniunii 
Europene subliniază importanța dezvoltării unei culturi anticorupție la nivelul instituților 
europene, dar şi importnața adoptării unor definiții comune, la nivelul statelor membre, 

1 Adoptată de Consiliu în baza art. K3 din Tratatul Uniunii Europene şi publicată în J. Of. L385, din 31.12.1998
2 Elaborat în baza art. 308 din TCE
3 Semnat la 27 septembrie 1996
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în ceea ce priveşte faptele de corupție şi a unor pedepse corespunzătoare. Elementele 
cheie ale acestei secțiuni le constituie ratificarea instrumentelor anticorupție europene şi 
internaționale, monitorizarea lor şi combaterea corupției în sectorul privat.

•	 Decizia Cadru a Consiliului 2003/568/JHA4 a fost adoptată la scurt timp după adoptarea 
Comunicării (2003) 317 şi a avut ca obiectiv stabilirea unor definiții comune în ceea ce 
priveşte corupția în sectorul privat şi pedepsele aplicabile, precum şi recunoaşterea 
faptului că este condamnabilă acțiunea unei persoane fizice sau juridice de a oferi un 
beneficiu necuvenit în timpul unei relații de afaceri.

•	 Art. 29 din TUE enunță prevenirea şi combaterea corupției ca un obiectiv necesar creării 
şi salvgardării unui spațiu european al libertății, securității şi justiției, prin elaborarea 
unei acțiuni comune a statelor membre în domeniul cooperării polițieneşti, judiciare şi a 
autorităților vamale, şi atunci când este necesar, prin armonizarea legislației penale.

•	 Art. 61 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene5, Uniunea constituie un spațiu de 
libertate, securitate şi justiție, şi acționează pentru a asigura un înalt nivel de securitate 
prin măsuri de prevenire a criminalității, şi de combatere a acestora. Domenile criminalității 
sunt definite6 ca fiind terorismul, traficul de persoane şi exploatarea sexuală a femeilor 
şi a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupția, 
contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică şi criminalitatea organizată.

•	 Tratatele constitutive cuprind de asemenea o serie de dispoziții privind conflictele de 
interese şi incompatibilitățile existente în sistemul funcției publice europene sau al înalților 
reprezentanți ai statelor membre în diferitele instituții.

•	 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene consacră în art. 41 dreptul la bună 
administrare, potrivit căruia orice persoană are dreptul de beneficia, în ce priveşte 
problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil şi într-un termen rezonabil din 
partea instituțiilor, organelor, oficiilor şi agențiilor Uniunii. Aceeaşi Cartă instituie obligații 
privind asigurarea unui nivel adecvat de transparneță, transmiterea răspunsurilor către 
cetățeni într-un termen rezonabil sau protejarea libertății de exprimare – ca prim pas 
pentru protecția avertizorilor de integritate.

•	 Primul Protocol la Convenția privind Protecția Intereselor Financiare ale Comunităților 
Europene7. Protocolul stabileşte că darea şi luarea de mită (corupția activă şi pasivă) este 
infracțiune în măsura în care afectează interesele financiare ale CE.

•	 Directivele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului 
vizează stabilirea unui set de măsuri de monitorizare şi identificare a operațiunilor de splare 
de bani. Relevanța acestora pentru eforturile anticorupție este determinată de faptul că 
sumele supuse spălării provin adesea din săvârşirea unor fapte de corupție care pot fi 
identificate doar astfel. Cele 5 directive s-au tradus in multiple modificări ale legislației 
relevante la nivel național

•	 Directivele privind achizițiile publice cuprind o serie de reglementări privind creşterea 
transparenței în cadrul acestor proceduri, precum şi norme specifice privind evitarea 
conflictelor de interese sau restricționarea participării la acestea a entităților care au fost 
sancționate pentru corupție – ca măsură specifică de prevenire a riscurilor. Cele 3 directive 
au fost transpuse în plan național în tot atâtea acte normative, care au înlocuit legislația 
anterioară în domeniu.

•	 Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP) reprezintă o inițiativă globală dedicată 
promovării transparenței guvernamentale. În cadrul acestui mecanism Guvernul şi-a 
asumat deja prin patru planuri succesive, implementarea unor măsuri pentru încurajarea 
participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație şi combaterea 
corupției. O parte a acestor angajamente sunt corelate cu Strategia Națională Anticorupție 
şi vizează măsuri pentru creşterea gradului de transparență a alocărilor bugetare, inclusiv 
către administrația publică locală.

4Adoptată pe 22 iulie 2003 şi publicată în J.Of. L192/54 din 31 iulie 2003.
5Aceasta reprezintă noua denumire a Tratatului Instituind Comunitatea Europeană, introdusă prin Tratatul de la Lisabona
6 Art. 83 alin. (1) din versiunea consolidată Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (fostul art. 31 din TUE)
7 Semnat la 27 septembrie 1996
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Potrivit Constituției, convențiile internaționale au aplicabilitate pe teritoriul României dacă este 
îndeplinită una dintre următoarele condiții:

1. Au fost ratificate de Parlament şi transformate în lege internă

2. Fac parte din normele care se aplică în mod direct (drepturile omului sau o parte 
a dreptului european)

3. Au fost transpuse în dreptul intern prin legi naționale (ex. transpunerea directivelor 
europene). 

Există un demers al Guvernului de a pune în aplicare respectivele norme sau cerințe (parteneriat, 
contract, etc.)

Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției stipulează:

•	 Pentru a combate corupția, fiecare stat membru promovează, printre altele, 
integritatea, onestitatea și responsabilitatea funcționarilor publici, în 
conformitate cu principiile fundamentale ale sistemului său juridic.

•	 Fiecare stat membru se străduiește să se aplice sisteme instituționale și 
legale, coduri sau standarde de conduită pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a funcțiilor publice.

•	 Fiecare stat membru ia în considerare, în conformitate cu principiile 
fundamentale ale dreptului său intern, instituirea de măsuri și sisteme pentru 
facilitarea raportării de către oficialii publici a actelor de corupție, atunci când 
iau act de astfel de cazuri în exercitatarea funcției pe care o îndeplinesc.

•	 Fiecare stat membru va lua măsurile adecvate, în conformitate cu principiile 
fundamentale ale dreptului său intern, pentru promovarea participării active 
a persoanelor și grupurilor din afara sectorului public, cum ar fi: societatea 
civilă, organizațiile neguvernamentale și organizațiile comunitare pentru 
prevenirea și combaterea corupției și pentru conștientizarea publicului cu 
privire la existența, cauzele și amenințările pe care le reprezintă corupția.

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU a definit politica antimită 
ca fiind un instrument care permite atingerea unui grad ridicat 

de integritate și transparență în furnizarea serviciilor publice şi 
exercitarea prerogativelor de putere publică, astfel încât să obțină 

o mai mare sustenabilitate şi valoare adăugată a politicilor publice, 
proiectelor şi acțiunilor implementate, ce rezidă la nivel instituțional într-o 

mai mare legitimitate dobândită la nivelul clientului actului administrativ furnizat – 
societatea civilă.

Astfel, CJ Giurgiu, a obținut certificarea  Sistemului de management Antimită conform cerințelor 
Standardului internațional ISO:37001:2016, devenind prima instituție a administrației publice 
locale din România certificată anti-mită.

Certificarea a fost obținută ca urmare a implementării proiectului: ”Dezvoltarea sistemului 
de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă, axa prioritară 2, obiectivul specific 2.2, în cadrul 
cererii de proiecte nr.CP 1/2017 (cod apel:POCA/125/2/2).

Proiectul “Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu 
– SisABC” a fost lansat oficial în data de 05.09.2018 şi este implementat în parteneriat cu 
Fundația Centrul de Resurse Juridice din Bucureşti.

Totodată, în vederea obținerii unui grad ridicat de performanță şi valoare adăugată a 
activităților propuse, U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU beneficiază de sprijinul tehnico-logistic din 
partea unei instituții relevante pentru obiectivul proiectului şi domeniul de aplicabilitate, 
respectiv Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu.

Proiectul răspunde problemei prevenirii corupției şi a mediului de integritate de la nivel 
județean prin derularea unei campanii publice, informarea şi asistența metodologică a 9 
unități administrativ teritoriale de la nivel de comună din județ, formarea personalului de la 
nivelul celorlalte primării (inclusiv aleşi locali), elaborarea unei hărți pilot a integrității.

Proiectul propune un indice compozit care să reflecte stadiul unei unități adminstrativ 
teritoriale în atingerea standardelor Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), pe o scală de la 
1- 10. Indicele odată testat în județul Giurgiu poate fi propus la nivelul SNA pentru a măsura 
în mod obiectiv rezultatele eforturilor anti-corupție.

Abordarea este una inclusivă, în care este implicat şi mediul de integritate de la nivelul 
județului.  Caracterul inovativ constă şi în certificarea sistemului de prevenire a corupției pe 
baza standardului ISO37001.

Sursa: http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2019/06/COMUNICAT-DE-PRESA-_obtinere-
certificat-anti-mita.pdf 



22

Consiliul Județean Buzău implementează, în perioada iulie 2018 
– noiembrie 2019,  Proiectul  „Parteneriat pentru etica si integritate în 

Consiliul Județean Buzău”, Cod SIPOCA: 428/SMIS2014+: 118396, proiect 
cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă, în parteneriat cu Transparency International România/Asociaţia 
Română pentru Transparenţă

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității administrative a CJ Buzău 
de a creste integritatea si de a reduce vulnerabilitățile la corupție, prin dezvoltarea si 
implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici si proceduri de 
etica si integritate, precum si printr-un program de educație anticorupție, contribuind 
la dezvoltarea unei administrații locale eficace. Prin implementarea acestui proiect se 
dorește:

•	 aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si 
integritate în autoritățile si instituțiile publice, 

•	 elaborarea si aplicarea unitara a unui set de standarde de etica si integritate, 
însoțite de politicile si procedurile operaționale aferente, care sa faciliteze punerea 
în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii si integrității, contribuind totodată la 
implementarea la nivelul CJ Buzău a măsurilor anticorupție reglementate de legislația 
națională si monitorizate de SNA, 

•	 dezvoltarea unei platforme colaborative la nivelul instituției, instrument inovativ de 
know-how în procesul de adaptare şi aplicare a noilor standarde, care va funcționa în 
beneficiul personalului si al CJ Buzău în ansamblu; 

•	 creşterea nivelului de educație anticorupție în rândul Grupului țintă, prin organizarea 
unui program în acest scop, care va cuprinde 6 cursuri de formare/perfecționare 
profesională în domeniul eticii şi integrității, precum şi 1 seminar în care se va discuta 
despre bune practici în domeniul eticii, integrității si prevenirea corupției.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

•	 Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi 
integritate în autoritățile şi instituțiile publice;

•	 1 set standarde de etica si integritate, cu politici si proceduri elaborate1 metodologie 
de implementare a standardelor de etică şi integritate, elaborate;

•	 1 ghid de bune practici privind combaterea corupției în cadrul instituției publice, 
elaborat şi diseminat;

•	 1 platformă colaborativă dezvoltată şi implementată.

Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupției si a indicatorilor 
de evaluare în autoritățile şi instituțiile publice

1 Decizie de adoptare a procedurilor operaționale, adoptata la nivelul CJ Buzău

Îmbunătățirea cunoştințelor si a competențelor personalului din autoritățile şi instituțiile 
publice în ceea ce priveşte prevenirea corupției

120 persoane, însemnând personal din cadrul CJ Buzau, certificate la finalizarea cursurilor în 
domeniul prevenirii corupției, eticii şi integrității

1 seminar organizat cu reprezentanți ai UAT-urilor pe teme de etică şi integritate, prevenirea 
corupției având ca punct de pornire Ghidul de bune practici privind combaterea corupției în 
cadrul instituției publice

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2017/09/Promovare-proiect-POCA.pdf
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Primăria Sectorului 2 implementează, începând cu data de 5 
septembrie 2019, Proiectul „Alege libertatea, spune „NU” corupției”,  

cod SMIS: 117676, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020. Proiectul are o perioadă 

de implementare de 12 luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de  
299.854,68 lei din care:

o 239.883,75 lei contribuție U.E.;

o 53.973,85 buget național; 

o 5.997,08 buget local.

Concret, prin implementarea acestui proiect Primăria îşi propune să accentueze transparențe 
acțiunilor pe care le intreprinde, prin dezvoltarea şi implementarea a două mecanisme 
privind măsurile anticorupție şi conflictul de interese. Acest lucru va fi posibil şi aplicabil şi 
prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor unui număr de 200 angajați ai Primăriei 
Sectorului 2 în domeniile anticorupție, etică și integritate. De asemenea se vor depune 
eforturi și în direcția creșterii nivelului de educație anticorupție a locuitorilor sectorului 2 
al Capitalei, prin susținerea unei campanii de conștientizare publică. 

Principalele rezultate aşteptate la finalizarea perioadei de implementare a proiectului sunt:

•	 3 proceduri operaționale privind standardele de etică şi integritate, combaterea corupției 
şi gestionarea conflictelor de interese şi a incompatibilităților, având la bază rezultatele 
analizei chestionarului aplicat angajaților Primăriei Sectorului 2.

•	 8 cursuri de formare adresate grupului țintă format din 200 de persoane (aleşi locali, 
personal de conducere şi personal de execuție). Cursurile vor avea ca obiectiv creşterea 
gradului de cunoaştere a prevederilor legale în domeniile de etică şi integritate, combaterea 
corupției şi gestionarea conflictelor de interese şi a incompatibilităților.

•	 20 de formatori dintre participanții la cursurile de formare, vor deveni la rândul lor 
formatori, transformându-se, astfel,  în vectori de diseminare pentru informațiile privind 
standardele de etică şi integritate, anticorupție şi pentru combaterea conflictului de 
interese.

Sursa: https://www.ps2.ro/index.php/proiecte-ue-in-derulare/149-alege-libertatea-spune-
nu-coruptiei
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 INCOMPATIBILITĂȚI
Referințe legislative

• OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției

• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea 
şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum se 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative. 

Agenția Națională de Integritate definește 
incompatibilitățile ca acele situații în care un oficial 
public exercită mai multe funcții în același timp, 
deși este interzis de lege.

DEFINIȚIE

Consiliul Judeţean Giurgiu a organizat sesiunea de instruire “Regimul 
Juridic al incompatibilităților şi al conflictelor de interese la nivelul 

Consiliului Județean Giurgiu – palierul management şi executiv (echipe 
de accesare/implementare proiecte)” care se adresează membrilor 

echipelor de accesare/implementare proiecte în domeniul conflictelor 
de interese, regimul incompatibilităților în vederea prevenirii fraudelor şi 

neregulilor.
Beneficiarii sesiunii de instruire au fost membrii Aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean, personal de conducere şi de execuție desemnat în echipele de management al 
proiectelor precum şi de palierul de management la vârf.

Participanții la sesiunea de instruire au beneficiat de expertiza tehnică, oferită cu sprijinul 
următoarelor instituții: DLAF (Departamentului pentru lupta Antifraudă); DGA, Serviciul 
Prevenire; Agenția Națională de Integritate; M.D.R.A.P – AM POR – Serviciul de Constatare 
Nereguli; Ministerul Justiției – Direcția de Prevenire a Criminalității; Centrul Syene pentru 
Educație; Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics.

Activitatea a fost complementară activităților derulate în cadrul proiectului lansat în data 
de 5 septembrie - Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului 
Giurgiu –SisABC”, cod SIPOCA 407, proiect implementat în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020 precum şi activităților derulate în cadrul Protocolului 
de Colaborare pe care Consiliul îl are cu D.G.A şi care este recunoscut drept bună practică la 
nivelul MDRAP.

Sursa: http://www.administratie.ro/sesiune-de-instruire-in-cadrul-procesul-de-consolidare-
a-mediului-de-integritate-la-nivelul-judetului-giurgiu/
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EXEMPLE DE INCOMPATIBILITĂȚI:

INCOMPATIBILITATE

Viceprimar al orașului Ciacova, Județul Timiș

În perioada 01 iulie 2016 – 31 iulie 2018 a exercitat simultan funcția de viceprimar şi 
calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. 
g) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din acelaşi act 
normativ.

INCOMPATIBILITATE

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Dumbrava,  Județul Prahova

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), o societate comercială 
în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat/ administrator, a 
desfăşurat activități comerciale prin achiziții directe, a încheiat şi derulat un contract 
de servicii cu Primăria comunei Dumbrava, Județul Prahova şi a emis o factură fiscală în 
valoare de 10.162,60 lei.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 
161/2003.

 

INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHET

Funcționar public cu funcție de conducere în cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui

În perioada 11 decembrie 2006 – 31 decembrie 2018 a exercitat simultan funcția publică 
de conducere (şef al Serviciului     Financiar-Contabilitate) din cadrul Consiliului Județean 
Vaslui - Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui şi pe cea de 
contabil la o societate comercială, activitate aflată în legătură directă cu atribuțiile 
exercitate ca funcționar public.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
De asemenea, întrucât în declarațiile de avere depuse în calitate de funcționar public 
(anii 2014-2017) nu a menționat veniturile încasate în baza contractului individual de 
muncă încheiat cu societatea comercială în perioada 04 septembrie 2003 – 31 decembrie 
2018, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, 
Județul Vaslui, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de „fals în 
declarații” prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009.
Sursa: https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=2868&M=NewsV2
&PID=20&fbclid=IwAR1S1od4veW-wrXsLzLMo9qlLCapx5ZEO989iSxgd66r370PxcpCwk3ZDws
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CONFLICTE DE INTERESE

Referințe legislative

• OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției

• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor şi demnităților publice, pentru   modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea 
şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum se 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

În sensul Legii nr. 161/2003, prin conflict de interese 
se înțelege situația	 	 în	 care	 persoana	 ce	 exercită	
o	 demnitate	 publică	 sau	 o	 funcție	 publică	 are	 	 un	
interes	 personal	 de	 	 natură	 patrimonială,	 care	 ar	
putea	 influența	 îndeplinirea	 	 cu	 obiectivitate	 a	
atribuțiilor	care	îi	revin	potrivit	Constituției	și	altor	
acte normative

DEFINIȚIE

PREVENT

Sistemul informatic de prevenire a conflictelor de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

	 Obiectivul principal al Sistemului PREVENT este acela de a preveni apariția 
situațiilor de conflict de interese în derularea procedurilor de achiziție publică prin 
depistarea automată a relațiilor de rudenie şi conexiunilor apropiate dintre participanții 
la licitații sau proceduri de achiziție publică şi conducerea autorităților contractante.

	În perioada 20 iunie 2017 – 30 septembrie 2018, sistemul PREVENT a analizat, în 
vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 16.256 de proceduri de 
achiziție publică cu o valoare totală de 72 miliarde lei (aprox. 15,4 miliarde euro);

	Sistemul a prevenit 68 de cazuri de conflicte de interese în achiziții publice, în 
valoare totală de 517,64 milioane lei (aprox. 111 milioane euro). Agenția Națională de 
integritate a emis avertismente de integritate în vederea eliminării cauzelor care au 
dus la apariția posibilelor conflicte de interese;
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	S-au solicitat peste 680 de clarificări cu privire la cadrul legal incident, majoritatea 
făcând trimitere la completarea câmpurilor din cuprinsul Formularului de Integritate, 
obligativitatea completării Formularului de Integritate, lipsa ofertanților, etc. 

	În analiza PREVENT au fost luate în considerare date şi informații cu privire la 2.208 
de autorități contractante, 12.842 de operatori economici şi 228.424 de persoane, 
reprezentanți ai instituțiilor publice şi ai ofertanților.

Agenția Națională de Integritate implementează Proiectul LINC - creşterea 
capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea 
cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate 

în parteneriat cu Transparency International Romania/Asociația Română 
pentru Transparență, în perioada 30 iulie2018-30 ianuarie 2020.

Prin implementarea proiectului se urmăreşte îmbunătățirea activității de 
identificare, sancționare şi prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de 

interese şi averi nejustificate la nivelul administraşiei publice centrale şi al Parlamentului.

Obiective specifice

•	 Creşterea rolului consilierilor de etică şi a corpurilor de control din administraţia publică 
în domeniul prevenirii şi identificării incidentelor de integritate, prin dezvoltarea şi 
adoptarea unor proceduri specifice pentru aceştia pe parcursul proiectului şi creşterea 
corelativă a capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate

•	 Dezvoltarea cunoştinţelor personalului cu rol în prevenirea şi combaterea încălcării 
legislaţiei privind integritatea la nivelul administraţiei publice centrale, prin formarea 
a 205 persoane pe parcursul proiectului

•	 Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrităţii 
şi formularea unor propuneri de măsuri în acest sens pe parcursul proiectului

•	 Creşterea eficienţei ANI în realizarea activităţilor proprii pentru aplicarea unitara a 
normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autoritaţile 
şi instituţiile publice, prin creşterea capacităţii în rândul a 40 de inspectori pe parcursul 
proiectului.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului

•	 Proceduri unitare la nivelul consilierilor de etică şi al corpurilor de control din 
administraţia publică cu privire la cooperare cu ANI şi identificarea indiciilor de 
conflicte de interese, incompatibilităţi si avere nejustificată, elaborate şi adoptate

•	 Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind integritatea ale personalului cu atribuţii de 
monitorizare şi control de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale

•	 Rolul Parlamentului cu privire la conflictele de interese şi incompatibilităţile - clarificat 
în acord cu recomandarea GRECO

•	 Capacitate crescută şi grad de eficienţă ridicat în activitatea Agenţiei Naţionale de 
Integritate.
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EXEMPLE DE CONFLICTE DE INTERESE:

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
 

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), a luat parte la deliberarea 
şi adoptarea a trei hotărâri ale Consiliului Local prin care au fost aprobate cuantumurile 
procentelor din profiturile nete înregistrate în anii 2016, 2017 şi 2018 de Regia Publică a 
Pădurilor Săcele R.A., în vederea repartizării către salariați, având un interes patrimonial 
personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local (ca angajat al regiei autonome).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate 
cu dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75, lit. a) şi art. 77, alin. (1) din 
Legea nr. 393/2004. 

 CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

Consilier Local în cadrul Consiliului Local Adămuș, Județul Mureș

În data de 31 august 2016 a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a Consiliului 
Local privind aprobarea depunerii unui proiect de finanțare, în parteneriat cu Asociația de 
Dezvoltare Comunitară şi Ajutor Reciproc „Adămuş”, asociație în cadrul căreia persoana 
evaluată a deținut funcția de asistent manager în perioada 03 octombrie – 30 noiembrie 
2016.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 71 din Legea nr. 161/2003, 
coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004, precum şi 
dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001.

 

SESIZARE PARCHET

Director al Liceului Tehnologic nr. 1 comuna Cudalbi, Județul Galați
În calitate de director al Liceului Tehnologic nr. 1, comuna Cudalbi, județul Galați, a emis 
şi semnat:
 – decizia de numire a sa ca expert în cadrul Proiectului finanțat din fonduri structurale 

„Dezvoltare integrată în Cudalbi, județul Galați” (în data de 01 octombrie 2017);
 – Contractul individual de muncă privind numirea sa pe funcția de coordonator (expert) 

în cadrul Proiectului „Dezvoltare integrată în Cudalbi, județul Galați” (contract semnat 
în data de 02 octombrie 2017 de către persoana evaluată, atât în calitate de angajator, 
cât şi în calitate de salariat);

 – Hotărârea Consiliului de Administrație al liceului (în cadrul căruia persoana evaluată a 
deținut funcția de preşedinte) din data de 02 august 2017 privind desemnarea persoanei 
evaluate pentru semnarea documentelor aferente contractului de finanțare.

În urma activității desfăşurate în cadrul proiectului, persoana evaluată a obținut, în 
perioada ianuarie - mai 2018, venituri salariale în valoare de 23.520 lei.
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Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Tecuci, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii 
„folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de dispozițiile art. 301, 
alin. (1) din Legea nr. 286/2009.

Întrucât nu au fost identificate elemente privind existența unui caz de conflict de interese 
de natură administrativă, persoanei evaluate nu i s-a solicitat exprimarea unui punct de 
vedere.

Sursa: https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=2868&M=NewsV2
&PID=20&fbclid=IwAR1S1od4veW-wrXsLzLMo9qlLCapx5ZEO989iSxgd66r370PxcpCwk3ZDws

DECLARAȚIILE DE AVERE. ROLUL ANI

Referințe legislative

• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor 
şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

Funcții	și	demnități	publice	pentru	care	există	obligația	declarării	
averii	şi	a	intereselor:

	Cadrul legal care reglementează sistemul declarațiilor de avere şi de interese 
(Legea nr. 176/2010 şi Legea nr. 144/2010) prevede obligativitatea depunerii acestor 
declarații pentru 39 de categorii de persoane, după cum urmează: preşedintele 
României, precum şi consilierii prezidențiali şi de stat, preşedinții Camerelor 
Parlamentului, deputații şi senatorii, primul-ministru, judecătorii, procurorii, aleşii 
locali, funcționarii publici, etc.

Când se depun declaraţiile de avere și de interese:

	anual, nu mai târziu de 15 iunie;

	în maxim 30 de zile de la data numirii sau alegerii în funcția publică;

	nu mai târziu de 30 de zile de la data eliberării din funcția publică;

	nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în 
termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei.
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Primăria Municipiului Cluj-Napoca în Raport de evaluare tematică 
privind implementarea SNA 2012-2015 precizează că ține evidențe 

diferite pentru aleşii locali, respectiv pentru personalul angajat al 
instituției, fapt ce poate fi justificat prin diferența de mobilitate 

existentă între cele două categorii de persoane ce trebuie sa-şi declare 
averile şi interesele. Conform datelor furnizate, instituția a desemnat câte 

o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de 
avere şi de interese pentru cele două categorii de persoane menționate mai sus, ges-
tionând aproximativ 550 de declarații. Persoanele desemnate nu au avut dificultăți în 
implementarea prevederilor legale, nu au raportat probleme de interpretare sau de 
aplicare a prevederilor legale de către cei obligați să declare averile şi interesele. Nu 
au fost remarcate probleme majore în completarea registrelor declarațiilor de avere 
şi de interese. Responsabilul privind aplicarea Legii nr. 176/2010 informează angajații 
instituției despre obligativitatea depunerii declarației cu aproximativ două - trei luni 
înaintea termenului limită şi programează departamentele instituției conform unui 
calendar transmis spre informare acestora. De asemenea, acesta oferă consultanță în 
domeniu.
 Sursa: https://sna.just.ro/docs/pagini/22/CLUJ.pdf

CONDUITA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE PENTRU 
FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI PERSONAL CONTRACTUAL

Referințe legislative

• OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ

Îndatoririle funcționarilor publici și ale personalului contractual

Respectarea Constituției și a legilor

•	 Funcționarii	publici	au	obligația	ca	prin	actele	și	faptele	lor	să	promoveze	supremația	legii,	
să	respecte	Constituția	și	legile	țării,	statul	de	drept,	drepturile	și	libertățile	fundamentale	
ale	cetățenilor	în	relația	cu	administrația	publică,	precum	și	să	acționeze	pentru	punerea	
în	aplicare	a	dispozițiilor	legale	în	conformitate	cu	atribuțiile	care	le	revin,	cu	aplicarea	
normelor	de	conduită	care	rezultă	din	îndatoririle	prevăzute	de	lege;

•	 Funcționarii	 publici	 trebuie	 să	 se	 conformeze	 dispozițiilor	 legale	 privind	 restrângerea	
exercițiului	unor	drepturi,	datorată	naturii	funcțiilor	publice	deținute.

Profesionalismul și imparțialitatea

•	 În	 activitatea	 profesională,	 funcționarii	 publici	 au	 obligația	 de	 diligență	 cu	 privire	 la	
promovarea	și	implementarea	soluțiilor	propuse	și	a	deciziilor;
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•	 Funcționarii	publici	trebuie	să	adopte	o	atitudine	neutră	față	de	orice	 interes	personal,	
politic,	economic,	 religios	 sau	de	altă	natură	 și	 să	nu	dea	curs	unor	eventuale	presiuni,	
ingerințe	sau	influențe	de	orice	natură.

Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare

•	 În	exercitarea	dreptului	la	liberă	exprimare,	funcționarii	publici	au	obligația	de	a	nu	aduce	
atingere	demnității,	imaginii,	precum	și	vieții	intime,	familiale	și	private	a	oricărei	persoane

•	 În	 activitatea	 lor,	 funcționarii	 publici	 au	 obligația	 de	 a	 respecta	 libertatea	 opiniilor	 și	
de	a	nu	se	lăsa	influențați	de	considerente	personale	sau	de	popularitate.	În	exprimarea	
opiniilor,	funcționarii	publici	trebuie	să	aibă	o	atitudine	conciliantă	și	să	evite	generarea	
conflictelor	datorate	schimbului	de	păreri

Asigurarea unui serviciu public de calitate

•	 În	exercitarea	funcției	deținute,	funcționarii	publici	au	obligația	de	a	avea	un	
comportament	profesionist,	precum	și	de	a	asigura,	în	condițiile	legii,	transparența	
administrativă	pentru	a	câștiga	și	a	menține	încrederea	publicului	în	integritatea,	
imparțialitatea	și	eficacitatea	autorităților	și	instituțiilor	publice

Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice

•	 Funcționarii	publici	au	obligația	de	a	apăra	în	mod	loial	prestigiul	autorității	sau	instituției	
publice	în	care	își	desfășoară	activitatea,	precum	și	de	a	se	abține	de	la	orice	act	ori	fapt	
care	poate	produce	prejudicii	imaginii	sau	intereselor	legale	ale	acesteia

•	 Funcționarilor	publici	le	este	interzis:

a)	 să	 exprime	 în	 public	 aprecieri	 neconforme	 cu	 realitatea	 în	 legătură	 cu	 activitatea	
autorității	sau	instituției	publice	în	care	își	desfășoară	activitatea,	cu	politicile	și	strategiile	
acesteia	ori	cu	proiectele	de	acte	cu	caracter	normativ	sau	individual;

b)	să	facă	aprecieri	neautorizate	în	legătură	cu	litigiile	aflate	în	curs	de	soluționare	și	în	
care	autoritatea	sau	instituția	publică	în	care	își	desfășoară	activitatea	are	calitatea	de	
parte	sau	să	furnizeze	în	mod	neautorizat	informații	în	legătură	cu	aceste	litigii;

c)	să	dezvăluie	și	să	folosească	informații	care	au	caracter	secret,	în	alte	condiții	decât	
cele	prevăzute	de	lege;

d)	să	acorde	asistență	și	consultanță	persoanelor	fizice	sau	juridice	în	vederea	promovării	
de	acțiuni	juridice	ori	de	altă	natură	împotriva	statului	sau	autorității	ori	instituției	publice	
în	care	își	desfășoară	activitatea.

	Acestea	se	aplică	și	după	încetarea	raportului	de	serviciu,	pentru	o	perioadă	de	2	ani,	dacă	
dispozițiile	din	legi	speciale	nu	prevăd	alte	termene.

Obligația de a informa autoritatea sau instituția publică cu privire la situația personală generatoare 
de acte juridice

•	 Funcționarul	public	are	îndatorirea	de	a	informa	autoritatea	sau	instituția	publică,	în	mod	
corect	și	complet,	în	scris,	cu	privire	la	situațiile	de	fapt	și	de	drept	care	privesc	persoana	
sa	și	care	sunt	generatoare	de	acte	administrative	în	condiț	iile	expres	prevăzute	de	lege

Interdicții și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică

•	 Funcționarii	publici	pot	fi	membri	ai	partidelor	politice	legal	constituite,	cu	respectarea	
interdicțiilor	și	limitărilor	prevăzute	la	art.	242	alin.	(4)	și	art.	420

•	 Funcționarii	publici	au	obligația	ca,	în	exercitarea	atribuțiilor	ce	le	revin,	să	se	abțină	de	
la	exprimarea	sau	manifestarea	publică	a	convingerilor	și	preferințelor	lor	politice,	să	nu	
favorizeze	vreun	partid	politic	sau	vreo	organizație	căreia	îi	este	aplicabil	același	regim	
juridic	ca	și	partidelor	politice.

•	 În	exercitarea	funcției	publice,	funcționarilor	publici	le	este	interzis:

a)	să	participe	la	colectarea	de	fonduri	pentru	activitatea	partidelor	politice,	a	organizațiilor	
cărora	 le	 este	 aplicabil	 același	 regim	 juridic	 ca	 și	 partidelor	 politice,	 a	 fundațiilor	 sau	
asociațiilor	 care	 funcționează	 pe	 lângă	 partidele	 politice,	 precum	 și	 pentru	 activitatea	
candidaților	independenți;



32

b)	să	furnizeze	sprijin	logistic	candidaților	la	funcții	de	demnitate	publică;

c)	 să	 afișeze,	 în	 cadrul	 autorităților	 sau	 instituțiilor	 publice,	 însemne	 ori	 obiecte	
inscripționate	 cu	 sigla	 și/sau	 denumirea	 partidelor	 politice,	 ale	 organizațiilor	 cărora	 le	
este	aplicabil	același	regim	juridic	ca	și	partidelor	politice,	ale	fundațiilor	sau	asociațiilor	
care	 funcționează	 pe	 lângă	 partidele	 politice,	 ale	 candidaților	 acestora,	 precum	 și	 ale	
candidaților	independenți;

d)	să	se	servească	de	actele	pe	care	le	îndeplinesc	în	exercitarea	atribuțiilor	de	serviciu	
pentru	a-și	exprima	sau	manifesta	convingerile	politice;

e)	să	participe	la	reuniuni	publice	cu	caracter	politic	pe	durata	timpului	de	lucru.

Îndeplinirea atribuțiilor

•	 Funcționarul	 public	 are	 dreptul	 să	 refuze,	 în	 scris	 și	 motivat,	 îndeplinirea	 dispozițiilor	
primite	 de	 la	 superiorul	 ierarhic,	 dacă	 le	 consideră	 ilegale.	 Funcționarul	 public	 are	
îndatorirea	să	aducă	la	cunoștință	superiorului	ierarhic	al	persoanei	care	a	emis	dispoziția	
astfel	de	situații

•	 În	cazul	în	care	se	constată	legalitatea	dispoziției,	funcționarul	public	răspunde	în	condițiile	
legii

Limitele delegării de atribuții

•	 Delegarea	de	atribuții	corespunzătoare	unei	funcții	publice	vacante	se	dispune	motivat	prin	
act	administrativ	de	către	persoana	care	are	competența	de	numire	în	funcția	publică,	pe	
o	perioadă	de	maximum	6	luni	într-un	an	calendaristic

•	 Delegarea	de	atribuții	corespunzătoare	unei	funcții	publice	nu	se	poate	face	prin	delegarea	
tuturor	atribuțiilor	 corespunzătoare	unei	 funcții	publice	 către	același	 funcționar	public.	
Funcționarul	 public	 care	 preia	 atribuțiile	 delegate	 exercită	 pe	 perioada	 delegării	 de	
atribuții	 și	 atribuțiile	 funcției	 publice	 pe	 care	 o	 deține,	 precum	 și	 atribuțiile	 parțial	
preluate,	cu	excepția	situației	în	care	atribuțiile	delegate	presupun	exercitarea	controlului	
ierarhic	asupra	funcției	deținute

•	 Delegarea	de	atribuții	se	face	numai	cu	informarea	prealabilă	a	funcționarului	public	căruia	
i	se	deleagă	atribuțiile.

•	 Funcționarul	public	care	preia	atribuțiile	delegate	trebuie	să	îndeplinească	condițiile	de	
studii	și	de	vechime	necesare	pentru	ocuparea	funcției	publice	ale	cărei	atribuții	 îi	sunt	
delegate.

•	 Nu	pot	fi	delegate	atribuții	funcționarilor	publici	debutanți	sau	funcționarilor	publici	care	
exercită	funcția	publică	în	temeiul	unui	raport	de	serviciu	cu	timp	parțial.

Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și confidențialitatea

	Funcționarii	publici	au	obligația	să	păstreze	secretul	de	stat,	secretul	de	serviciu,	precum	
și	 confidențialitatea	 în	 legătură	 cu	 faptele,	 informațiile	 sau	 documentele	 de	 care	 iau	
cunoștință	în	exercitarea	funcției	publice,	în	condițiile	legii,	cu	aplicarea	dispozițiilor	în	
vigoare	privind	liberul	acces	la	informațiile	de	interes	public

Interdicția privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje

•	 Funcționarilor	publici	le	este	interzis	să	solicite	sau	să	accepte,	direct	sau	indirect,	pentru	
ei	sau	pentru	alții,	în	considerarea	funcției	lor	publice,	daruri	sau	alte	avantaje

•	 Sunt	exceptate	bunurile	pe	care	funcționarii	publici	le-au	primit	cu	titlu	gratuit	în	cadrul	
unor	activități	de	protocol	în	exercitarea	mandatului	sau	a	funcției	publice	deținute,	care	
se	supun	prevederilor	legale	specifice

Utilizarea responsabilă a resurselor publice

•	 Funcționarii	 publici	 sunt	 obligați	 să	 asigure	 ocrotirea	 proprietății	 publice	 și	 private	 a	
statului	și	a	unităților	administrativ-teritoriale,	să	evite	producerea	oricărui	prejudiciu,	
acționând	în	orice	situație	ca	un	bun	proprietar
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•	 Funcționarii	publici	au	obligația	să	folosească	timpul	de	lucru,	precum	și	bunurile	aparținând	
autorității	sau	instituției	publice	numai	pentru	desfășurarea	activităților	aferente	funcției	
publice	deținute

Subordonarea ierarhică

	Funcționarii	publici	au	obligația	de	a	 rezolva,	 în	 termenele	 stabilite	de	către	 superiorii	
ierarhici,	lucrările	și	sarcinile	repartizate

Folosirea imaginii proprii

	Funcționarilor	 publici	 le	 este	 interzis	 să	 permită	 utilizarea	 funcției	 publice	 în	 acțiuni	
publicitare	pentru	promovarea	unei	activități	comerciale,	precum	și	în	scopuri	electorale

Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri

•	 Un	funcționar	public	nu	poate	achiziționa	un	bun	aflat	în	proprietatea	privată	a	statului	sau	a	
unităților	administrativ-teritoriale,	supus	vânzării	în	condițiile	în	situațiile	prevăzute	de	lege.

•	 Funcționarilor	 publici	 le	 este	 interzisă	 furnizarea	 informațiilor	 referitoare	 la	 bunurile	
proprietate	publică	sau	privată	a	statului	ori	a	unităților	administrativ-teritoriale,	supuse	
operațiunilor	de	vânzare,	concesionare	sau	închiriere,	în	alte	condiții	decât	cele	prevăzute	
de	lege

Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților

•	 Funcționarii	publici	trebuie	au	obligația	de	a	evalua	situațiile	care	pot	genera	o	situație	de	
incompatibilitate	sau	un	conflict	de	interese	și	de	a	acționa	pentru	prevenirea	apariției	sau	
soluționarea	legală	a	acestora.

•	 În	situația	intervenirii	unei	 incompatibilități	sau	a	unui	conflict	de	 interese,	funcționarii	
publici	 au	 obligația	 de	 a	 acționa	 conform	 prevederilor	 legale	 pentru	 încetarea	
incompatibilității	sau	a	conflictului	de	interese,	în	termen	legal

•	 Funcționarii	publici	sunt	obligați	să	prezinte,	în	condițiile	Legii	nr.	176/2010	declarația	de	
avere	și	declarația	de	interese.	Declarația	de	avere	și	declarația	de	interese	se	actualizează	
anual,	potrivit	legii

Activitatea publică

•	 Comunicarea	 oficială	 a	 informațiilor	 și	 datelor	 privind	 activitatea	 autorității	 sau	
instituției	publice,	precum	și	 relațiile	 cu	mijloacele	de	 informare	 în	masă	 se	asigură	de	
către	funcționarii	publici	desemnați	în	acest	sens	de	conducătorul	autorității	sau	instituției	
publice,	în	condițiile	legii

•	 Funcționarii	publici	nu	pot	utiliza	informații	și	date	la	care	au	avut	acces	în	exercitarea	
funcției	publice,	dacă	acestea	nu	au	caracter	public

•	 Funcționarii	publici	își	pot	exprima	public	opinia	personală	în	cazul	în	care	prin	articole	
de	presă	sau	în	emisiuni	audiovizuale	s-au	făcut	afirmații	defăimătoare	la	adresa	lor	sau	a	
familiei lor

Conduita în relațiile cu cetățenii

•	 În	relațiile	cu	persoanele	fizice	și	cu	reprezentanții	persoanelor	juridice	care	se	adresează	
autorității	sau	instituției	publice,	funcționarii	publici	sunt	obligați	să	aibă	un	comportament	
bazat	pe	respect,	bună-credință,	corectitudine,	integritate	morală	și	profesională

•	 Funcționarii	publici	trebuie	să	adopte	o	atitudine	imparțială	și	justificată	pentru	rezolvarea	
legală,	clară	și	eficientă	a	problemelor	cetățenilor

Conduita în cadrul relațiilor internaționale

	Funcționarii	 publici	 care	 reprezintă	 autoritatea	 sau	 instituția	 publică	 în	 cadrul	 unor	
organizații	internaționale,	instituții	de	învățământ,	conferințe,	seminare	și	alte	activități	
cu	caracter	internațional	au	obligația	să	promoveze	o	imagine	favorabilă	țării	și	autorității	
sau	 instituției	publice	pe	care	o	reprezintă;	 le	este	 interzis	să	exprime	opinii	personale	
privind	aspecte	 naționale	 sau	dispute	 internaționale	 și	 sunt	 obligați	 să	 aibă	o	 conduită	
corespunzătoare	regulilor	de	protocol	și	le	este	interzisă	încălcarea	legilor	și	obiceiurilor	
țării	gazdă
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Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor

•	 Funcționarilor	publici	le	este	interzis	să	promită	luarea	unei	decizii	de	către	autoritatea	
sau	instituția	publică,	de	către	alți	funcționari	publici,	precum	și	îndeplinirea	atribuțiilor	
în	mod	privilegiat

•	 Funcționarii	 publici	 de	 conducere	 sunt	 obligați	 să	 sprijine	 propunerile	 și	 inițiativele	
motivate	ale	personalului	din	subordine,	în	vederea	îmbunătățirii	activității	autorității	sau	
instituției	publice	în	care	își	desfășoară	activitatea,	precum	și	a	calității	serviciilor	publice	
oferite	cetățenilor

•	 Înalții	 funcționari	 publici	 și	 funcționarii	 publici	 de	 conducere	 au	 obligația	 să	 asigure	
egalitatea	 de	 șanse	 și	 tratament	 cu	 privire	 la	 dezvoltarea	 carierei	 personalului	 din	
subordine,	în	condițiile	legislației	specifice	aplicabile	fiecărei	categorii	de	personal

Obligația respectării regimului cu privire la sănătate și securitate în muncă

	Funcționarii	publici	au	obligația	de	a	se	supune	controlului	de	medicina	muncii	și	expertizelor	
medicale	ca	urmare	a	recomandărilor	formulate	de	medicul	de	medicina	muncii,	în	condițiile	
legii

AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC

Referințe legislative

• Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile 
publice, instituțiile publice şi din alte unități care semnalează 
încălcări ale legii

• Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția 
persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

Avertizare în interes public = sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă 
care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei 
administrări, eficienței, eficacității, economicității şi transparenței; 

Avertizor = persoana care face o sesizare şi care este încadrată în una dintre autoritățile 
publice, instituțiile publice sau în celelalte unități.

Legea reglementează unele măsuri privind protecția persoanelor care au reclamat ori 
au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităților publice, instituțiilor publice şi al 
altor unități, săvârşite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din 
autoritățile, instituțiile publice şi din celelalte unități bugetare.



35

FAPTELE CARE POT CONSTITUI SUBIECTUL UNEI AVERTIZĂRI  
DE INTERES PUBLIC

•	 infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni 
în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals şi infracțiunile 
de serviciu sau în legătură cu serviciul; 

•	 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;

•	 practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor 
unităților prevăzute la art. 2; 

•	 încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile şi conflictele de interese;

•	 folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

•	 partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor 
alese sau numite politic;

•	 încălcări ale legii în privința accesului la informații şi a transparenței decizionale;

•	 încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice şi finanțările nerambursabile;

•	 incompetența sau neglijența în serviciu;

•	 evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 
retrogradare şi eliberare din funcție; 

•	 încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 
nerespectarea legii; 

•	 emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup 
sau clientelare; 

•	 administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al 
autorităților publice, instituțiilor publice şi al celorlalte unități;

•	 încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei 
administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

CUI POATE FI TRANSMISĂ SESIZAREA?

•	 şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale

•	 conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din care 
face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica 
ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

•	 comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității publice, instituției 
publice sau al unității din care face parte persoana care a încălcat legea

•	 organelor judiciare; 

•	 organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a 
incompatibilităților;
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•	 comisiilor parlamentare; 

•	 mass-media;

•	 organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

•	 organizațiilor neguvernamentale

Sesizarea poate fi făcută ALTERNATIV sau CUMULATIV către oricare dintre persoanele sau entitățile 
mai sus menționate. Avertizorul nu este obligat să se adreseze şefului ierarhic sau conducătorului 
instituției înainte, ci se poate adresa şi entităților sau persoanelor din afara instituției dacă astfel 
consideră oportun.

•	 avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință până la proba 
contrară

•	 la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de 
disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice 
sau al altor unități au obligația de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al 
asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorității 
publice, instituției publice sau a unității bugetare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea 
şedinței, sub sancțiunea nulității raportului şi a sancțiunii disciplinare aplicate. 

•	 avertizorului i se va ascunde identitatea de comisia de disciplină dacă cel reclamat prin 
avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de 
control, inspecție şi evaluare a avertizorului

•	 avertizorului i se aplică din oficiu prevederile Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor 
dacă semnalează infracțiuni de corupție, de serviciu sau împotriva intereselor financiare 
ale Uniunii Europene.

•	 instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui 
avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, 
făcută cu bună-credință.

•	 instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere 
disciplinară pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare şi indirecte a actelor de 
avertizare în interes public

Noutăți aduse de directivă
•	 Instituie canale de raportare internă prin care să se poată asigura anonimatul avertizorului. 

Canalele trebuie să fie electronice, fizice şi telefonice.

•	 Este aplicabilă entităților publice, dar şi celor private cu peste 50 de angajați sau cu o cifră 
de afaceri de peste 50 mil. de Euro

•	 Defineşte categoriile de persoane care pot formula sesizări, fiind incluse şi persoanele care 
acționează în numele entității, dar şi acționari, voluntari, nu doar angajați.

•	 Cuprinde o listă a ceea ce poate fi considerat drept o formă de represalii.

•	 Include măsuri de protecție importante, precum exonerarea de răspundere pentru 
încălcarea restricțiilor privind divulgarea de informații impuse prin contract sau prin lege

•	 Prevede desemnarea unor responsabil care să gestioneze sesizările, fără a divulga 
identitatea avertizorilor

•	 Include posibilitatea utilizării canalelor externe

•	 Prevede obligația de a răspunde raportărilor avertizorilor şi de a întreprinde acțiuni 
subsecvente acestor raportări în termen de 3 luni (cu posibilitatea de prelungire la 6 luni 
pentru canalele externe, în cazuri justificate în mod corespunzător)



37

Ministerul Energiei pune la dispoziția celor încadrați în interiorul 
sistemului sau al companiilor aflate sub autoritatea ministerului, la care 
statul este acționar majoritar, şi care au cunoştință despre asemenea 

fapte, un instrument prin care să le semnaleze sub protecția anonimatului. 
Identitatea furnizorului de informații prin intermediul “avertizorului de 

integritate” rămâne confidențială atâta timp cât acesta îşi doreşte.

Sursa: http://energie.gov.ro/avertizor-de-integritate/de-ce-avertizor-de-
integritate/

Primăria Municipiului Roman a publicat pe site-ul instituției Politica 
internă privind avertizarea in interes public la nivelul Primăriei 
Roman în care se precizează faptul că:

Politica privind avertizarea în interes public urmăreşte crearea şi menținerea unui 
mediu integru la locul de muncă al fiecărui angajat, mediu în care personalul angajat să 

aibă certitudinea că în cazul în care sunt în măsură să sesizeze incălcări ale prevederilor Legii 
571 (practici abuzive sau slaba adminstrare), sesizările făcute vor fi tratate şi investigate cu 
maximă obiectivitate şi seriozitate.

Sursa: http://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2018/02/2015-03-11-Politica-interna-
privind-avertizarea-in-interes-public.pdf

EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Referințe legislative
• Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de 

evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților şi instituțiilor 
publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de 
materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului 
în situația materializării riscurilor de corupție şi formatul registrului 
riscurilor de corupție, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 
a incidentelor de integritate în cadrul autorităților şi instituțiilor publice 
centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor 
de integritate

• HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe 
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor 
asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, 
a inventarului măsurilor de transparență instituțională şi de prevenire a 
corupției, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare 
a informațiilor de interes public

VioletaDaria
Evidenţiere

VioletaDaria
Notă autoadezivă
negru
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Proiectul „Influența datelor publice deschise asupra avertizării de in-
tegritate” îşi propune să evalueze implementarea actuală şi impactul 
acestor măsuri-cheie (protecția avertizorilor de integritate şi datele 

publice deschise) în şapte state membre ale UE, cu scopul de a dezvolta 
un instrument TIC pentru administrațiile publice.

Proiectul se va implementa pe o durată de 24 de luni, începând cu luna februarie 2019.
Protecția avertizorilor de integritate şi datele publice deschise sunt recunoscute, în 
unanimitate, ca fiind măsuri-cheie în descurajarea şi detectarea corupției în achizițiile 
publice, încurajând raportarea abaterilor şi a fraudelor.
Prin implementarea proiectului se urmăreşte eliminarea în măsură cât mai mare a costurilor 
directe şi indirecte produse de actele de corupție: pierderea de fonduri publice ca efect al 
alocărilor incorecte, cheltuielile crescute şi calitatea inferioară a bunurilor, a serviciilor şi a 
lucrărilor.
Proiectul vizează legislația privind denunțarea abuzurilor şi datele publice deschise în domeniul 
achizițiilor publice dat fiind faptul că integritatea şi transparența în domeniul achizițiilor 
publice reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. De-a lungul timpului, UE a 
depus eforturi pentru a asigura disponibilitatea liberă a datelor pentru utilizare şi reutilizare, 
deoarece achizițiile publice responsabile reprezintă un element strategic la nivelul Uniunii.
Prin finanțarea Comisiei Europene – Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne se vor 
desfășura următoarele activități în cadrul proiectului:

i) Evaluarea implementării celor două măsuri-cheie, prin identificarea modului în 
care acestea sunt aplicate şi funcționează, a avantajelor şi a dezavantajelor;

ii) Evaluarea impactului măsurilor-cheie, evidențiind dacă, cum şi în ce măsură 
acestea contribuie la creşterea transparenței şi a integrității în achizițiile publice;

iii) Elaborarea unui model de evaluare, bazat pe rezultatul celor două activități 
anterioare;

iv) Dezvoltarea unui instrument TIC, care să permită administrației publice să-şi 
evalueze politica privind avertizarea de integritate şi datele publice deschise

Beneficiarii rezultatelor acestui proiect sunt administrațiile publice, care vor putea utiliza 
instrumentul TIC dezvoltat în auto-evaluarea propriilor politici. Alți beneficiari pe termen 
lung ai proiectului sunt cetățenii, deoarece aceştia vor beneficia de o administrație publică 
mai responsabilă, contribuind la asigurarea acestei responsabilități, printr-o conştientizare 
sporită a datelor publice deschise şi a transparenței în administrația publică.
Acest proiect este implementat în parteneriat cu Università degli Studi di Torino (Italia); 
Amapola – Progetti Per La Sicurezza Delle Persone e Delle Comunità Associazione (Italia); 
Université d’Angers (Franța); Vienna Centre for Societal Security – Vicesse, Wiener Zentrum 
Fur Sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung (Austria); Univerza V Mariboru (Slovenia).
Sursa: http://www.crpe.ro/woodie-influenta-datelor-publice-deschise-asupra-avertizarii-
de-integritate/

CADOURI ȘI ACȚIUNI DE PROTOCOL

Referințe legislative
• Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu 

titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului 
sau a funcției
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Agenția Națională de Integritate – ANI a decis – întocmirea şi publicarea 
pe site-ul instituției a listei cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit 

cu prilejul acțiunilor de protocol sau a altor activități în legătură cu 
exercitarea funcției de preşedinte, vicepreşedinte, secretar general sau 

a personalului cu obligații de declarare a cadourilor conform dispozițiilor 
legale din cadrul Agenției Naționale de Integritate în anul 2017.

Primăria Municipiului Piatra Neamț şi Primăria Municipiului Calafat au 
adoptat şi au publicat pe site-urile instituțiilor Procedura de sistem privind 
declararea cadourilor.

Procedura stabileşte modul în care persoanele care au calitatea de demnitar 
public sau dețin funcții de demnitate publică de conducere şi control, funcționari 

publici din cadrul instituției şi persoanele care au obligația de a-şi declara averea vor declara 
şi prezenta la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de lz primire, bunurile pe care 
le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau 
a funcției, conform art. 1 din Legea 251/2004.

Procedura de sistem privind declararea cadourilor – Primăria Municipiului Piatra Neamț:
https://www.primariapn.ro/documents/10179/2775762/PS_privind_declararea_cadourilor_
PS_08.pdf

Procedura de sistem privind declararea cadourilor – Primăria Municipiului Calafat:
http://municipiulcalafat.ro/wp-content/uploads/2018/11/2.-Procedura-declararea-
cadourilor-Calafat_ok.pdf
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