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Prevenirea, descoperirea și sancționarea 
faptelor de corupție 

 

Prevenirea faptelor de corupție  

 

Reprezintă o acțiune coordonată la nivel național și implementată la nivel local prin 

Hotărârea Guvernului nr.1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia. 

 

“Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul naţional de prevenire şi 

combatere a corupţiei prin consolidarea mecanismelor de identificare şi gestionare a 

riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor circumscrise acestui fenomen, în vederea 

garantării profesionalismului şi eficienţei în sectorul public, a siguranţei cetăţenilor şi  

de a susţine un mediu social şi economic dezvoltat.  

 

Promovarea integrităţii organizaţionale în sectorul public, dar şi cel privat, este de 

natură a reduce cazurile de corupţie, frauda şi incidentele de integritate în sectoarele 

expuse la corupţie.  

 

Totodată, un mediu de integritate robust va sprijini România în atingerea obiectivelor 

asumate la nivel internaţional în domeniul anticorupţiei şi a statului de drept.”  
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Principalele măsuri de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, 

obligatorii la nivelul întregii administrații publice din România sunt: 

 

1. Instituirea unui Cod etic / deontologic / de conduită  

2. Declararea averilor și intereselor 

3. Declararea cadourilor  

4. Managementul conflictelor de interese  

5. Desemnarea consilierului de etică și atribuirea unui rol activ 

6. Managementul incompatibilităților  

7. Aplicarea măsurilor de transparență în procesul decizional  

8. Asigurarea accesului la informații de interes public  

9. Protecția avertizorului de integritate  

10. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)  

11. Managementul funcțiilor sensibile  

12. Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice  

13. Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor 

publice  

 

Implementarea strategiei naționale anticorupție la nivel local  

Implementarea strategiei naționale anticorupție la nivel local se realizează prin 

implementarea unui Sistem de Management Anticorupție care presupune existența și 

funcționarea următoarelor elemente:  

1. Crearea unui Grup de Lucru dedicat pentru implementarea și managementul 

Sistemului Anticorupție;  

2. Declararea unei Politici Anti-Corupție: Declarația de Asumare a Agendei de 

integritate;  
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3. Stabilirea unor obiective pentru Sistemul de Management Anti-corupție: Agenda 

de integritate a instituției;  

4. Identificarea și actualizarea periodică a riscurilor de corupție din cadrul 

instituției;  

5. Stabilirea unui plan de măsuri care să asigure prevenția, atingerea obiectivelor 

din Agenda de integritate și managementul riscurilor de corupție identificate: 

Planul de integritate;  

6. Asigurarea resurselor necesare implementării Planului de integritate;  

7. Introducerea de procese noi, ajustarea proceselor existente pentru 

introducerea unor controale financiare și operaționale suficiente pentru 

prevenirea riscurilor de corupție;  

8. Asigurarea cadrului necesar pentru semnalarea preocupărilor privind posibile 

situații de corupție (Avertizorul de integritate);  

9. Asigurarea cadrului necesar pentru investigarea și tratarea cazurilor de 

corupție;  

10. Monitorizarea, raportarea și auditul specifice anticorupție;  

11. Realizarea periodică a analizei managementului;  

12. Implementarea și funcționarea îmbunătățirii continue în acest domeniu.  

 

Descoperirea faptelor de corupție  

Faptele de corupție pot fi descoperite pe mai multe căi:  

• ca urmare a monitorizării și raportării realizate periodic de unitățile 

organizaționale către Grupul de Lucru;  

• ca urmare a derulării de audituri specifice pentru Sistemul de Management 

AntiCorupție; 
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• ca urmare a semnalărilor primite de la angajați și/ sau cetățeni cu privire la 

posibile fapte de corupție. În acest scop, instituția implementează procese 

care:  

• Să permită raportare de bună credință; 

• Rapoartele să fie tratate cu gradul de confidențialitate adecvat;  

• Să permită raportarea anonimă;  

• Să interzică represaliile/ să protejeze raportorii de represalii; 

• Să ofere consiliere vis-a-vis de situații care ar putea implica o formă 

de mituire. 

 

Legea nr.78/2000 instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor 

de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: 

 

a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost investite, în 

cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice; 

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcţie sau o 

însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa, 

în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale, 

companiilor naţionale, societăţilor naţionale, unităţilor cooperatiste sau al 

altor agenţi economici; 

c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii; 

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

în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenţa; 

e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistenţă 

specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot 

influenţa, cu privire la: operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, 

operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, 
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în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi 

cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale; 

f) care deţin o functie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politică, 

într-un sindicat, într-o organizaţie patronală ori într-o asociaţie fără scop 

lucrativ sau fundaţie; 

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

lege. 

 

Conform prevederilor aceleiași legi: 

 

• persoanele care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost 

investite, sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea 

funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a 

legilor şi a normelor de conduită profesională, şi să asigure ocrotirea şi 

realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să se 

folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea 

pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase 

necuvenite. 

• persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze organul de 

urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, 

abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat 

o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit 

acestei legi. 

• persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de 

control, să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a 

corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de 

urmărire penală. 

http://www.poca.ro/


 

 
 

 

 

www.poca.ro 

• Persoanele prevăzute la lit.e) de mai sus, care cunosc operaţiuni ce antrenează 

circulaţia de capitaluri sau alte activităţi, prevăzute la lit.a-d, f-g, privind 

sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune că provin din infracţiuni 

de corupţie sau asimilate acestora ori din infracţiuni ce au legătură cu acestea, 

au obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală sau, după caz, organele de 

constatare a săvârşirii infracţiunii ori organele de control, abilitate de lege. 

• Îndeplinirea cu bună-credinţă a acestor obligaţii nu constituie o încălcare a 

secretului profesional sau bancar şi nu atrage răspunderea penală, civilă sau 

disciplinară. Aceste dispoziţiile se aplică chiar dacă cercetarea sau judecarea 

faptelor semnalate a condus la neînceperea sau încetarea urmăririi penale ori 

la achitare. 

 

Sancționarea faptelor de corupție 

 

Infracţiunile de luare de mită, prevăzută la art. 289 din Codul penal, dare de mită, 

prevăzută la art. 290 din Codul penal, trafic de influenţă, prevăzută la art. 291 din 

Codul penal, şi cumpărare de influenţă, prevăzută la art. 292 din Codul penal, se 

pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. 

 

Înfracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție și infracțiunile în legătură directă cu 

infracţiunile de corupţie se pedepsesc conform prevederilor Legii nr.78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. 
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Sancționarea faptelor de corupție - Investigarea şi tratarea 
cazurilor de mituire  

 

Organizația trebuie să implementeze procese care:  

• Asigură evaluarea/ investigrarea oricărui caz de mituire/ violare a politicii anti-

mită;  

• Cer întreprinderea de acțiuni adecvate;  

• Împuternicesc investigatorii și le facilitează activitatea; 

• Cer cooperarea personalului relevant în investigație;  

• Cer ca stadiul și rezultatele să fie raportate adecvat;  

• Cer ca investigația să fie efectuată confidențial și să aibă rezultate 

confidențiale;  

• Să evite conflictul de interese în efectuarea investigației.  

 

De îndată ce există suficiente dovezi cu privire la posibila săvârșire a unei fapte de 

corupție, instituția trebuie să semnaleze și să ofere toată informația necesară/ 

asistența necesară organelor abilitate de cercetare penală. Ulterior, sancționarea 

penală revine instanțelor de judecată. 
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Material informativ realizat de către Consiliul Județean Brașov, 

 în cadrul proiectului cofinanțat din 

 Fondul Social European prin Programul Capacitate Administrativă 2014-2020 

„Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției  

în administrația Județului Brașov” 

 cod SIPOCA 1128, Cod MySMIS2014+152068 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu  

poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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