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Introducere 
Acest document - Ghidul de bune practici pentru prevenirea corupției, de prevenirea conflictelor de interese 

precum și a incidentelor de integritate - reprezintă Livrabilul LC.01. 

De ce este nevoie de un Ghid de bune practici?  

Orice instituție își stabilește o Viziune, Misiune și Obiective care le detaliază. Îndeplinirea acestora este condiționată 

de adecvarea, eficacitatea, eficiența și execuția conformă a proceselor organizației. Adecvarea este considerată din 

multiple perspective: în raport cu  

• Viziunea,  

• Misiunea și  

• Obiectivele stabilite,  

• cerințele legale,  

• calitatea serviciilor publice,  

• dezvoltarea comunității - din toate punctele de vedere –  

• protejarea și conservarea mediului înconjurător,  

• bunele practici,  

• asigurarea continuității funcționale,  

• siguranța,  

• securitatea și sănătatea angajaților,  

• securitatea informatică și protecția datelor, etc.  

O componentă importantă a perspectivei legale o reprezintă prevenirea și combaterea corupției. Nenumărate 

studii au pus în evidență efectele devastatoare ale corupției la nivel individual, instituțional și național. Din acest 

motiv, România a adoptat succesiv Strategii Naționale Anticorupție, ale căror prevederi și cerințe se referă și se 

implementează în toate instituțiile publice din țară.  

Respectarea prevederilor și cerințelor asigură un climat de integritate și pune bazele etice ale relațiilor intra-

instituționale cât și pentru relațiile externe cu toți Factorii Interesați (Părțile Interesate).  

Ce conține acest Ghid  

Ghidul își propune să ofere informația legală dar și informație complementară, într-un format mai accesibil decât cel 

specific legislației, cu privire la implementarea și menținerea Sistemului de Management Anti-Corupție 

O bună parte dintre cerințele și practicile incluse în acest ghid provind din legislație, respectiv din standardul SR ISO 

37001:2017; ele, ca și alte informații prezentate fac în așa fel încât ghidul să 

• extindă / clarifice informația din legislație legală cu recomandări de management bazate pe bune practici și  

• să creeze în același timp o imagine cuprinzătoare și integrată privind toate aspectele asociate acestui 

sistem;  

din acest motiv, o serie de informații incluse în celelalte livrabile ale proiectului se reproduc și în acest document.  
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Prevederile Ghidului se completează cu documentele oficiale asociate Sistemului de Management Anti-Corupție. 

Acestea sunt:  

• Declarația de Asumare a Agendei de Integritate (care din perspectiva ISO 37001 reprezintă Declarația de 

Politică a Sistemului) 

• Agenda de Integritate (care din perspectiva ISO 37001 reprezintă Sistemul de Obiectivele Sistemului) 

• Planul de Integritate (care nu este altceva decât un plan de măsuri pentru implementarea / menținerea 

sistemului) 

• Procedurile organizației adaptate astfel încât procesele pe care le descriu să susțină îndeplinirea Obiectivelor 

Sistemului ( atât 

o cele deja existente în organizație care se vor ajusta pentru a răspunde măsurilor prevăzute în cadrul  

Planului de Integritate cât și  

o cele nou-introduse pentru a asigura noi activități care să permită conformarea cu cerințele)  

Toate documentele oficiale asociate Sistemului de Management Anti-Corupție (inclusiv procedurile) sunt concepute 

cu respectarea cerințelor Sistemului de Control Intern Managerial dar și a celorlalte cerințe legale aplicabile (care 

întotdeauna prevalează) și a celor conținute de SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită (versiunea 

românească a standardului ISO 37001:2016).  

Mai mult decât atât însă, ele au fost concepute având la bază o concepție unitară, integrată cu toate celelalte 

categorii de cerințe, legale, de reglementare, de bune practici sau asociate cerințelor și nevoilor comunității. 
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Principiile aplicabile instituțiilor publice stabilite prin legislație 
Principiile reprezintă criterii fundamentale pentru a identifica, stabili și verifica bunele practici. Ele reprezintă o 

busolă morală pentru organizații.  

Cinstea și 

corectitudinea  

În exercitarea diferitelor categorii de funcţii personalul Instituției trebuie să fie de 

bună-credință, respectând adevărul în toate activitățile întreprinse; 

Principiul 

continuității 

Activitatea administrației publice se exercită fără întreruperi, cu respectarea 

prevederilor legale. 

Dezvoltarea 

durabilă  

Responsabilitatea față de mediul înconjurător revine tuturor. Cu toate acestea, 

instituțiile publice sunt chemate să-și asume rolul conducător în realizarea acestei 

responsabilități prin reglementare și coordonarea acțiunilor întreprinse pentru 

aplicarea acestui principiu.  

 În absența unei protecții și conservări adecvate a mediului natural în care trăim, viitorul 

omenirii este amenințat. 

 Din punct de vedere legal acest domeniu este reglementat prin OUG nr. 195/2005 

privind protecția mediului. 

Principiul egalității Beneficiarii (cetățeni, companii, ONG-uri, comunitatea în ansamblul ei) activității 

instituției au dreptul de a fi tratați 

 ·         în mod egal, 

 ·        fără discriminare, 

 corelativ cu obligația instituției de a trata în mod egal pe toți beneficiarii, fără 

discriminare pe criteriile prevăzute de lege. 

 Personalul Instituției are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice 

sau similare; 

Egalitatea de 

șanse 

Este o particularizare a Principiului Egalității. 

 Obligațiile față de comunitate se realizează și prin respectarea principiilor 

nediscriminării și egalității de șanse și tratament. 

 Prevederile constituționale stipulează că cetăţenii sunt egali în fata legii şi a 

autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Funcţiile şi demnităţile publice, 

civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia 

română şi domiciliul în ţară. 

 Statul român are rolul de a garanta egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi pentru 

ocuparea acestor funcţii şi demnități. (art.16, alin.1, 3). 
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 Întreaga legislație a României stabilește prin legislație dedicată (ORDONANȚĂ nr. 137 

din 31 august 2000 (**republicată**) 

privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare**)) măsuri pentru 

prevenirea și sancționarea oricărei forme de discriminare, pornind de la garantarea 

egalității între cetățeni și de la excluderea privilegiilor și a discriminării.  

Principiul 

imparțialității 

Exercitarea atribuțiilor legale de către personalul instituției trebuie să fie realizată fără 

subiectivism și cu ignorarea propriilor convingeri sau interese ori de câte ori contravin 

prevederilor legale și acestui principiu. 

Independența  Singurul interes pe care personalul Instituției trebuie să-l aibă în vedere în cadrul 

activității sale este INTERESUL PUBLIC.  

Independența  Acest lucru presupune manifestarea unei atitudini OBIECTIVE și NEUTRE față de orice 

alt interes, ori de câte ori se exercită funcția deținută în cadrul instituției.  

Integritatea 

morală  

Este interzisă solicitarea sau acceptarea, direct ori indirect, pentru sine sau pentru 

altul, a oricărui avantaj ori beneficiu în contextul sau în legătură cu funcția deținută sau 

abuzarea în vreun fel de funcția deținută. 

Principiul 

satisfacerii 

interesului public 

Personalul din cadrul instituției are obligația de a urmări satisfacerea interesului public 

înaintea celui individual sau de grup. 

 Interesul public local se subsumează interesului public național - care prevalează.  

 Astfel se asigură îndeplinirea sistematică a misiunii organizației și anume - prestarea de 

servicii publice în cadrul UAT, pentru comunitatea de care instituția răspunde.  

Principiul 

legalității 

În toatee activitățile realizate, instituția, personalul din cadrul instituției au obligația de 

a acționa respectând cu strictețe: 

 · prevederile legale aplicabile și aflate în vigoare și 

 · după caz, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte și care ar 

putea fi aplicabile activității instituției. 

Libertatea gândirii 

și exprimării 

Este o formă particulară, aplicată a libertății - valabilă desigur și pentru angajații 

instituției indiferent de forma angajării ca și pentru aleșii locali. Libertatea de gândire și 

de exprimare: 

Libertatea gândirii 

și exprimării 

· reprezintă un drept esențial  
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 · care se aplică în mod adaptat personalului instituției care trebuie să-și exprime 

(fundamentat) opiniile și să respecte ordinea de drept și bunele moravuri (având în 

vedere rolul instituției de model de comportament social);  

Profesionalismul  Principiul presupune acțiunea personalului Instituției în condiții de responsabilitate, 

competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;  

Principiul 

proporționalității 

În cadrul activității realizate, instituția publică trebuie să:  

 · urmărească acele obiective și realizeze acele activități care corespund îndeplinirii unui 

interes public într-o manieră  

 · care să permită menținerea echilibrului între diferitele interese publice și cele 

individuale ale cetățenilor. 

 În cazul propunerii și adoptării unor măsuri de către instituție, acestea trebuie inițiate, 

adoptate, emise după caz pe baza realizării identificării și evaluării interesului public / a 

problemelor existente / a riscurilor și impactului soluțiilor propuse.  

Responsabilitatea 

și răspunderea 

Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu trebuie realizată în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile (care deci trebuie bine cunoscute). Atunci când îndeplinirea nu este 

corespunzătoare, personalul Instituției răspunde în conformitate cu prevederile legii 

pentru neîndeplinire / îndeplinirea necorespunzătoare.  

Responsabilitatea 

socială  

Reglementările legale acoperă parțial și de obicei doar în raport cu beneficiarii direcți a 

serviciilor publice obligațiile instituțiilor. Responsabilitatea socială vine și completează 

legislația aplicabilă prin instituirea principiului responsabilității sociale - care reprezintă 

o datorie de a menține echilibrul impacturilor în calitate de actor social al oricărei 

instituții publice față de toate părțile implicate (nu doar față de beneficiarii direcți) în 

desfășurarea acțiunilor presupuse de activitatea instituțională. 

 Conceptul este general aplicabil instituțiilor publice atât la nivel  

 · central cât și la nivel  

 · local 

 indiferent de dimensiunea instituției.  

 Datoria responsabilității sociale înseamnă în fapt stabilirea de obiective și realizarea de 

acțiuni în conformitate cu obligațiile față de toate părțile implicate, obligații instituite 

de legislație sa de codul moral acceptat de comunitate.  

Deschiderea și 

transparența  

Din principiu, orice activitate desfășurată de o instituție publică, de personalul acesteia 

este publică împreună cu toată informația asociată acestei activități. În consecință, cu 
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excepția activităților și informațiilor expres prevăzute de lege, activitățile și informația 

asociată acestora poate fi supusă monitorizării cetățenilor și comunității.  
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Valori instituționale  

De ce contează valorile?  

Nu există organizație performantă în absența unui sistem de valori.  

În societate, așa cum arăta Abraham Maslow încă din 1943 în celebrul său studiu asupra nevoilor oamenilor (care 

includea și o secțiune referitoare la valori), valoarea primordială și care condiționează buna funcționare a oricărei 

comunități o reprezintă ADEVĂRUL. Această valoare reprezintă și condiția esențială pentru buna funcționare a 

organizațiilor.  

Ansamblul valorilor adoptate de organizație reprezintă busola în raport cu care se poate măsura dacă direcțiile 

adoptate, Viziunea și Misiunea organizației sunt morale, legale și corecte.  

Absența adoptării asumării și practicării unui sistem de valori are în timp ca efect apariția unor disfuncționalități 

care cu timpul se amplifică și pot conduce la eșecuri de management în îndeplinirea Misiunii organizației, mergând 

până la dispariția / desființarea instituției pentru a face loc unei noi forme de organizare instituțională, corectă și 

benefică pentru societate.  

Concluzia acestei introduceri este aceea că instituțiile publice, prin rațiunea lor de a exista, trebuie să fie întemeiate 

pe un sistem de valori corect și solid.  

Din punct de vedere al aplicării practice - ceea ce orice organizație trebuie să facă este să construiască și să mențină 

o cultură organizațională care să stabilească și să orienteze acțiunile organizației în conformitate cu sistemul de 

valori stabilit, adecvat Misiunii instituției. 

Instituțiile publice - valori stabilite prin legislație 

Sistemul de valori pentru instituțiile publice este menționat și explicat în continuare:  

·         Adoptarea unei atitudini centrate pe client 

·         Adaptabilitatea și flexibilitatea 

·         Comunicare eficace și eficientă în interiorul și în afara organizației 

·         Dinamismul în acțiune 

·         Inovația și adoptarea noului 

·         Integritatea şi onestitatea în exercitarea diferitelor categorii de funcţii, 

·         Performanța și atitudinea profesionistă 

·         Respectul față de beneficiarii serviciilor publice  

·         Respectul față de normele de conduită stabilite 

·         Transparența în intenții, declarații și acțiune. 
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·         Adoptarea unei atitudini 

centrate pe client 

Abordarea centrată pe client reprezintă unul dintre principiile excelenței 

inclusiv pentru instituțiile publice, așa cum a fost ea definită prin CAF - 

Common Assessment Framework la nivelul Uniunii Europene. Abordarea 

centrată pe client este specifică și pentru Sistemele de Management ale 

Calității bazate pe standardele ISO 9000. Centrarea pe client asigură adecvarea 

și personalizarea serviciilor publice: 

 bazat pe necesitățile reale ale comunității, 

 ținând cont de prioritățile comunității. 

·         Adaptabilitatea și 

flexibilitatea 

Centrarea pe client este valoarea care (în limitele legii și evitând discriminarea) 

permite prestarea de servicii dedicate pentru fiecare client în parte 

(personalizate pe client).  

·         Comunicare eficace și 

eficientă în interiorul și în 

afara organizației 

Complexitatea activității, a cerințelor legale și ale comunității, colaborarea 

inter-instituțională, relațiile cu toate părțile interesate presupun toate 

cooperarea în vederea realizării serviciului public.  

 Atunci când vorbim despre comunicare eficace, vorbim despre îndeplinirea 

scopului comunicării (comunicarea transmite mesajul / informația necesară). 

Atunci când vorbim despre comunicarea eficientă, vorbim despre comunicare 

concisă, evitarea comunicărilor dublate sau inutile, evitarea redundanței sau 

repetării și în cele din urmă finalizarea mai rapidă a activităților care depind de 

comunicările respective. 

·         Dinamismul în acțiune Mediul public, comunitățile, sunt sisteme dinamice cu cerințe în schimbare și 

exigențe din ce în ce mai mari privind serviciile publice. Dinamismul în acțiune 

presupune tocmai capacitatea organizațiilor de a executa procesele de servicii 

publice cu viteză sporită, utilizând în acest scop și progresele înregistrate în 

mod special în digitalizarea organizațiilor.  

 Dinamismul se poate manifesta totodată în cursul perioadelor de schimbare - 

prin viteza de adaptare la aceasta. 

·         Inovația și adoptarea 

noului 

Inovația trebuie să reprezinte o constantă a caracteristicilor unei instituții 

publice. Ea permite un răspuns performant în fața schimbării din toate 

perspectivele: politic, economic, social, tehnologic, ecologic și juridic.  

 Digitalizarea, înlocuirea relației de la ghișeu cu cea prin intermediul sistemelor 

informatice este una dintre metodele foarte bune în reducerea riscurilor 

asociate faptelor de corupție.  

 Introducerea administrației digitale deci nu are doar caracter inovativ ci și unul 

de reducere a probabilității apariției faptelor de corupție.  
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·         Integritatea şi 

onestitatea în exercitarea 

diferitelor categorii de funcţii, 

Toate organizațiile funcționale au la bază integritatea ca valoare fundamentală.  

 Integritatea și acțiunea integră asigură încrederea între participanții la 

activități: participanții spun ceea ce gândesc și fac ceea ce au spus că vor face. 

Ei devin predictibili și totodată echipa știe că se poate baza pe îndeplinirea 

activităților promise. Invers, în absența integrității, apare neîncrederea care 

este unul dintre factorii cei mai distructivi pentru organizații.  

·         Performanța și 

atitudinea profesionistă 

Performanța (individuală) este de regulă o consecință a atitudinii profesioniste 

a angajaților și aleșilor locali. Profesionalismul presupune o serie de 

caracteristici pentru activitatea realizată:  

 corectitudine 

 rigoare 

 obținerea rezultatelor planificate / așteptate, într-o manieră sistematică, în 

conformitate cu specificațiile, în limitele de timp și de buget alocate. 

·         Respectul față de 

beneficiarii serviciilor publice  

Respectul față de beneficiarii serviciilor publice reprezintă un important factor 

de atitudine în relația cu comunitatea. Respectul față de beneficiar este cel 

care conduce în cele din urmă la calitatea serviciilor publice și totodată la un 

climat neafectat de corupție în relația cu cetățenii, companiile, ONG-urile și 

alți factori interesați.  

 Respectarea tuturor valorilor enunțate mai sus este susținută din punct de 

vedere motivațional de respectul față de beneficiar. Atunci când există respect 

față de beneficiar există respect față de calitatea serviciului public și există 

respect față de drepturile beneficiarilor la serviciile publice fără a apela la 

fapte de corupție.  

·         Respectul față de 

normele de conduită stabilite 

Respectarea normelor de conduită stabilite de organizație reprezintă o 

garanție privind punerea în practică a sistemului de valori și asigurrea 

calitatății și corectitudinii serviciilor prestate.  

·         Transparența în intenții, 

declarații și acțiune  

Transparența este una dintre cele mai directe metode de prevenire a corupției. 

Transparența construirește încrederea comunității în activitatea derulată de 

instituția publică întrucât activitățile și resursele lor asociate sunt disponibile 

ca informații publice.  

 În contrapartidă cu transparența, comunitatea oferă încredere și suport 

instituției publice în îndeplinirea Viziunii și Misiunii propuse.  
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Bune practici privind conduita: Norme de conduită  

Norme de conduită aplicabile organizației 

Normele de conduită reprezintă bune practici privind atitudinea și comportamentul. Normele au fost ordonate 

alfabetic pentru ușurința regăsirii unui termen / norme. 

Achiziții publice Derularea achizițiilor publice se realizează pe baza legii și în conformitate cu ea. 

În cadrul achizițiilor se respectă principiul transparenței, indiferent de natura 

achiziției (bunuri, servicii, lucrări), al nediscriminării și luând în considerare 

condiționarea și prioritizarea în funcție de necesitate și oportunitate.  

 
În cadrul procedurilor, personalul trebuie să respecte și să aplice principiile 

tratamentului egal și nediscriminării, transparenței, proporționalității, asumării 

răspunderii și eficienței utilizării banilor publici.  

Activitatea politică Legislația permite funcționarilor publici să fie membri ai partidelor politice dar 

impune o serie de interdicții și limitări în conformitate cu ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ și cu art. 98 din 

Cartea I, Titlul IV, Capitolul III, Secţiunea a 5-a din Legea nr.161/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 
În exercitarea activităților și atribuțiilor alocate, funcționarii publici trebuie să se 

abțină să exprime sau să prezinte public convingeri sau preferințe politice; ei 

trebuie să nu favorizeze vreun partid politic și nici vreo organizației asimilabile 

prin regimul lor juridic partidelor politice.  

 
Interdicțiile expres prevăzute de lege includ pentru funcționarii publici (aflați în 

exercitarea funcției publice):  

 
1. colectarea de fonduri pentru partidele politice / organizațiilor asimilabile din 

punct de vedere juridic acestora, dar și pentru fundații, asociații care 

funcționează pe lângă partidele politice; de asemenea, colectarea de fonduri 

pentru candidații independenți;  

 
2. furnizarea de sprijin logistic pentru candidații la funcții de demintate publică;  

 
3. afișarea în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte 

inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor 

cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale 

fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale 

candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi; 

 
4. utilizarea activității îndeplinite (în exercitarea atribuțiilor de serviciu) ca 

platformă pentru exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;  
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5. să participe la reuniuni publice (cu caracter politic) pe durata timpului de 

lucru.  

Activitatea publică 6. Activitatea publică se referă în principal la relațiile cu mijloacele de informare 

în masă. Pentru relațiile instituției cu acestea, legea prevede desemnarea de 

angajați de către conducătorul instituției. 

 
7. Pentru participarea la activități sau dezbateri publice, angajații desemnați 

primesc din partea conducătorului instituției un mandat ale cărui limite trebuie 

respectate.  

 
8. Participarea în alte condiții la asemenea activități / dezbateri publice se face 

cu obligația de a preciza / face cunoscut faptul că opiniile exprimate nu 

reprezintă punctul de vedere oficial al instituției - ci punctul de vedere personal 

a celui în cauză.  

 
9. Personalul Instituției poate participa la elaborarea de publicaţii, poate 

elabora şi publica articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice. 

 
10. Pentru situația în care participarea la activități sau dezbateri publice în 

nume propriu respectiv pentru situația în care personalul elaborează publicații / 

articole de specialitate / lucrări literare ori științifice, personalul Instituției nu 

poate utiliza informații / date la care a avut acces în exercitarea funcției publice 

- cu excepția situației în care acestea au oricum un caracter public.  

 
11. În exercitarea dreptului la replică și la rectificare, a dreptului la demnitate, a 

dreptului la imagine, precum și a dreptului la viață intimă, familială și privată, 

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. Prevederile referitoare la neexprimarea unui 

punct de vedere oficial al instituției se aplică în mod corespunzător. 

 
12. Funcționarii publici își asumă responsabilitatea pentru apariția publică și 

pentru conținutul informațiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu 

principiile și normele de conduită prevăzute de prezentul cod. 

 
Cele de mai sus se aplică tuturor formelor, modalităților și mediilor de 

comunicare.  

 
În condițiile în care instituția își connstituie conturi în rețelele sociale, acestea 

pot fi constituite doar cu aprobarea prealabilă din partea Conducerii instituției. 

Administrarea unor asemenea conturi se va face de către persoane special 

desememnate pentru acest scop.  
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Cu privire la conturile proprii ale personalului în rețelele sociale, sunt interzise 

următoarele:  

 
1. includerea în contul personal a unor trimiteri directe sau indirecte către 

instituție 

 
2. utilizarea în orice mod a elementelor de identitate vizuală ale instituției.  

 
3. publicarea de fotografii realizate la locul de muncă sau în cadrul conferințelor 

în care se participă în calitate de angajat al Instituției - fără a avea în prealabil 

acordul conducerii instituției.  

Asigurarea integrității și 

prevenirea actelor de 

corupție 

Sunt strict interzise angajamentele corupte cu orice parte interesată, care 

urmăresc obținerea de beneficii personale / avantaje în afaceri utilizând 

mijloace necuvenite. 

 
Este strict interzisă (personalului sau oricărei persoane care acționează în 

numele instituției) primirea, directă sau indirectă de beneficii în schimbul 

oferirii unui avantaj incorect.  

 Reprezintă o încălcare a Codului Penal și implicit a acestui cod orice formă de 

corupție: dare/luare de mită, trafic / cumpărare de influență, infracțiuni 

asimilate celor de corupție și cele asociate celor de corupție). Iată prevederile 

codului penal privind faptele de corupție. 

 Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu 

Capitolul I Infracțiuni de corupție 

Articolul 289 Luarea de mită 

(1) Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru 

altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă 

promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, 

urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de 

serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se 

pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de 

a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea 

căreia a săvârșit fapta. 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre persoanele prevăzute în 

art. 175 alin. (2), constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu 

neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale 

sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri. 

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când 

acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. 
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 Articolul 290 

Darea de mită 

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate 

în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a 

fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. 

(3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de 

urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. 

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, 

dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunțul 

prevăzut în alin. (3). 

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, 

iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. 

 Articolul 291 

Traficul de influență 

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, 

direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană 

care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar 

public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu 

îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor 

îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când 

acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.  
Articolul 292 

Cumpărarea de influență 

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau 

pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se 

creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe 

acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie 

îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească 

un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și 

interzicerea exercitării unor drepturi. 

(la 01-02-2014, Alin. (1) al art. 292 a fost modificat de pct. 26 al art. 245 din 

LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 

din 12 noiembrie 2012. ) 

(2) Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de 

urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. 

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă 

au fost date după denunțul prevăzut în alin. (2). 

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, 

iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. 
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Instituția implementează Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 adoptată 

prin HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.  

Implementarea SNA 2021-2025 presupune la nivel instituțional implementarea 

unui Sistem de Management Anticorupție (SMAC).  

Componentele SMAC sunt: a) Declarația de asumare a Agendei de integritate 

organizaționale (Politica anti-corupție); b) Agenda de Integritate 

Organizațională (Sistemul de obiective anti-corupție) și respectiv c) Proceduri 

nou-introduse / modificări în procedurile existente cu scopul susținerii 

îndeplinirii obiectivelor din Agenda de Integritate Organizațională.  

Funcționarea SMAC presupune:  

1. identificarea periodică a riscurilor de corupție;  

2. evaluarea riscurilor de corupție  

3. dezvoltarea/actualizarea Planului de integritate (plan de măsuri pentru 

prevenirea și combaterea corupției)  

4. introducerea și execuția conformă a unor proceduri noi și a unor măsuri anti-

corupție în cadrul procedurilor existente.  

5. Monitorizarea, raportarea și auditarea execuției conforme a procedurilor și a 

măsurilor incluse în acestea.  

6. Analizarea periodică de către management a funcționării Sistemului de 

Management Anticorupție.  

7. Identificarea, inițierea și implementarea de proiecte de îmbunătățire a SMAC.  

Implementarea SMAC necesită totodată adoptarea Valorilor fundamentale și a 

Principiilor promovate în sensul creșterii integrității și a prevenirii corupției. 

Acestea trebuie asumate de întreg personalul Instituției.  

Asigurarea unui serviciu 

public de calitate 

Serviciile publice se realizează în beneficiul comunității, cetățenilor, companiilor, 

ONG-urilor și altor Părți Interesate. Instituția trebuie să fie permanent 

preocupată de asigurarea de servicii publice de calitate și de îmbunătățirea 

continuă a acestora. Comunitatea trebuie implicată activ la luarea deciziilor și 

aplicarea lor în practică pe teritoriul UAT. 

 
Serviciile de calitate presupun adoptarea unui comportament profesionist, 

dublat de transparență în activitate cu scopul obținerii și menținerii încrederii 

publice în integritatea, imparțialitatea, eficacitatea și eficiența instituției 

publice.  

 
În activitatea desfășurată, personalul trebuie să manifeste coordonare și 

disciplină pentru a soluționa în termenele stabilite prin legislație și 

angajamentele instituționale, activitățile repartizate.  

Audituri și investigații Personalul instituției trebuie să ofere colaborare totală în condițiile derulării de 

audituri interne sau externe, investigații, etc. cu scopul desfășurării în condiții 

eficiente a acestor activități.  
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Cadrul relaţiilor în exercitarea 

atribuţiilor funcţiei 

1. Personalul instituției trebuie să stabilească soluții similare sau identice în 

condițiile unei aceleiași categorii de situații de fapt; 

 
2. Personalul instituției trebuie să evite și să elimine orice formă de discriminare 

pornind de la aspecte care ar putea include naționalitatea, convingerile 

religioase sau politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau orice alte 

aspecte.  

 
3. Personalul instituției trebuie să acționeze cu demnitate și în mod civilizat în 

orice relație stabilită cu o persoană cu care se intră în legătură în cadrul 

exercitării atribuțiilor funcției deținute; personalul este îndreptățit să ceară la 

rândul său un comportament similar, pornind de la principiul reciprocității.  

 
4. Personalul Instituției trebuie să trateze în mod egal cetățenii în relația cu 

instituția și să înlăture posibilitatea manifestării oricărei forme de discriminare 

în îndeplinirea atribuțiilor.  

 
5. Personalul instituției trebuie să manifeste uun comportament bazat pe 

respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât în relațiile intra-

instituționale cât și cu persoanele fizice sau juridice externe cu care intră în 

relație în cadrul exercitării atribuțiilor.  

 
6. Personalul instituției trebuie să manifeste un comportament care să nu aducă 

atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Instituției 

precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției deținute, 

prin:  

 
a) utilizarea unui limbaj nepotrivit care conține expresii jignitoare  

 
b) publicarea / dezvăluirea de aspecte ale vieții private;  

 
c) utilizarea calomniei și formularea de sesizări sau plângeri calomnioase. 

 
7. Personalul trebuie să acționeze imparțial și într-o manieră justificată pentru 

execuția sarcinilor lor legate de soluționarea solicitărilor comunității într-o 

manieră eficace și eficientă. Toți cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților 

publice.  

Conduita în cadrul relațiilor 

internaționale 

Indiferent de scopul participării în cadrul unei relații internaționale (cu 

organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminare, alte 

activități cu caracter internațional) personalul instituției trebuiie să reprezinte și 

să promoveze o imagine pozitivă, favorabilă țării și instituției.  

 
Este interzisă exprimarea opiniilor personale privind orice aspecte naționale sau 

dispune internaționale în relațiile cu reprezentanții altor state.  
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Deplasările externe ale delegațiilor instituției trebuie să fie caracterizate de un 

comportament conform regulilor de protocol și având în vedere / respectând 

legile și obieciurile țării gazdă.  

Acordarea și acceptarea de 

cadouri 

Personalului instituției îi este strict interzisă solicitarea sau acceptarea, direct 

sau indirect, pentru sine sau pentru alții, în considerarea funcției deținute, 

daruri sau alte avantaje. De la această prevedere sunt exceptate bunurile pe 

care personalul instituției le primește cu titlu gratuit în cadrul unor activități de 

protcol în exercitarea mandatului sau a funcției deținute care sunt reglementate 

de legislație specifică.  

Confidențialitatea și 

manipularea informațiilor 

În derularea activităților, personalul instituțiilor poate lua contact cu informații 

caracterizate prin importanță deosebită și care au totodată caracter 

confidențial. Personalul trebuie să respecte și să păstreze secretul de stat, 

secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, 

informațiile sau documentele la care are acces în îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu, având în vedere desigur și prevederile legale cu privire la liberul acces 

la informațiile de interes public.  

 
Pentru informațiile confidențiale, instituție definește și aplică proceduri interne 

specifice pentru protejarea și păstrarea acestora gestionând în mod corect 

dreptul la acces și accesul propriuzis al diferitelor persoane în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu.  

 
Este strict interzisă dezvăluirea informațiilor confidențiale pe care Instituția le 

deține - către persoane neautorizate, indiferent dacă acest lucru are loc în 

timpul sau în afara programului de lucru.  

 
Informațiile confidențiale nu pot fi folosite decât conform cu scopurile cu care 

au fost colectate și stocate. Este interzisă utilizarea acestora contrar legii sau 

neconform cu interesele instituției / în interes propriu sau interesul unor terți 

sau în detrimentul Instituției.  

 
Informațiile confidențiale (inclusiv datele cu caracter personal) nu pot fi 

dezvăluite fără autorizare și nu pot fi folosite în interes personal / interesul unor 

terți. Nerespectarea acestei prevederi atrage răspunderea în conformitate cu 

legislația aplicabilă.  

 
Personalul instituției trebuie să păstreze secretul de stat și de serviciu, respectiv 

confidențialitatea și după încetarea raportului de serviciu / muncă cu instituția. 

Perioada prevăzută este de 2 ani, cu excepția situațiilor în care există alte 

dispoziții în cadrul unor legi speciale.  
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Conflicte de interese și 

incompatibilități 

 Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o 

demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură 

patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor 

care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative. 

 
Incompatibilitățile sunt definite în cadrul Legii nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

Pentru funcționari publici a se vedea secțiunea a 5-a - Incompatibilităţi privind 

funcţionarii publici. Incompatibilităţile reflectă acele situaţii în care un oficial 

public exercită mai multe funcţii în acelaşi timp, deşi este interzis de lege. 

 
Personalul instituției trebuie să aplice și să respecte cu strictețe regimul juridic 

al conflictului de interese și respectiv al incompatibilităților. Personalul trebuie 

să-și asume un rol activ, cu obligația de a analiza condițiile și situațiile care pot 

constitui conflicte de interese sau incompatibilități. Personalul trebuie să 

acționeze în condițiile legii în asemenea situații pentru a preveni și respectiv 

soluționa legal asemenea situații.  

 
Acțiunea personalului trebuie să fie realizată pentru încetarea situației de  

incompatibilitate / conflict de interese, în limitele stabilite de lege și în termenul 

stabilit de lege.  

 
Declarațiile de avere și de interese trebuie depuse în termenele și în condițiile 

stabilite de lege și precizate prin procedurile interne dedicate acestor activități: 

Declararea averii și a intereselor, Management incompatibilități și respectiv  

Management conflicte de interese. În cadrul procedurilor menționate se 

specifică legislația aplicabilă cu privire la conflictul de interese și 

incompatibilități.  

 
Apariția conflictului de interese corespunde multor situații  sau împrejurări 

identificate sau identificabile pe baza criteriilor introduse de lege. La bază se 

află întotdeauna o situație în care interesul personal, direct ori indirect, 

contravine interesului instituțional și din acest motiv, judecata, deciziile, 

independența și imparțialitatea personalului ar putea avea de suferit iar 

deciziile adoptate și acțiunile întreprinse ar putea fi afectate în conținut și 

îndeplinirea lor la timp / în buget.  

 
Întrevedem următoarele situații privind conflictul de interese:  

 
a) Conflict de interese potențial. Există interese personale de natură să intre în 

conflict cu cele instituționale în cazul adoptării anumitor decizii, dar situațiile 

care să necesite asemenea decizii încă nu au avut loc. 
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b) conflictul de interese efectiv - o persoană este în situația de a lua o decizie 

prin care interesul său personal s-ar afla în conflict cu cel instituțional (ar obține 

un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul/soția sa, pentru o rudă sau afin 

de gradul I (părinți, copii, socri, noră/ginere). Decizia, dacă ar fi adoptată, ar fi 

adoptată în condiții de conflict de interese efectiv.  

 
c) conflict de interese consumat - în cazul în care personalul a participat deja la 

adoptarea unei decizii în legătura cu care avea un interes personal, încălcând 

prevederile legale.  

 
Participarea la o decizie este asociată cu una dintre următoarele situații:  

 
(i) decizia se ia exclusiv de către persoana respectivă 

 
(ii) decizia este realizată printr-un lanț de aprobare (proces de aprobare) iar 

persoana este unul dintre decidenții din procesul de aprobare 

 
(iii) decizia aparține unui organism colectiv abilitat să ia decizia iar persoana 

face parte dina cest organism și participă și își exercită votul în cadrul 

organismului.  

 
Se recomandă personalului instituției ca ori de câte ori se confruntă cu o 

situație neclară în care există riscul manifestării unui conflict de interese și este 

necesară o evaluare specifică a acesteia, să apeleze la ajutorul Consilierului etic.  

 
Iată câteva exemple de cazuri de conflicte de interese:  

 
1. Rezolvarea unor cereri / adoptarea de decizii cu privire la Persoane Fizice sau 

Persoane Juridice cu care personalul are relații cu caracter patrimonial;  

 
2. participarea concomitent în cadrul unei aceleiași comisii a soțului cu soția / a 

două rude / avini de gradul I (părinți-copii-socri-noră-ginere);  

 
3. situația în care funcția implică verificarea activității/ verificarea / aprobarea 

de documente elaborate de persoane cu care cel în cauză are relații de rudenie 

(soți, rude și afini de gradul I). 

 
4. subordonarea directă/indirectă cu rude/afini (soți, rude și afini de gradul I)în 

condițiile adoptării de decizii / aprobării de documente. 

 
Personalul instituției are obligația de: 

 
a) a se abține / a nu se implica în luarea de decizii cu privire la chestiuni care 

sunt caracterizate prin conflict de interese (fie și potențial) 
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b) de a informa conducătorul locului de muncă orice situații de conflicte de 

interese survenite / sau potențiale  

 
Odată informat, conducătorul locului de muncă va identifica și lua măsurile 

necesare astfel încât situația de conflict de interese să fie rezolvată rapid și 

eficace: 

 
(i) prin redistribuirea sarcinilor generatoare de potențial conflict de interese, fie 

temporar, fie permanent, după cum situația s-ar putea repeta sau nu 

 
(ii) prin redistribuire personalului într-un alt post pentru a evita conflictul 

(permanent) de interese 

 
(iii) prin limitarea accesului la anumite informații a persoanei care ar putea fi 

într-un conflict de interese. 

 
Conducătorul locului de muncă trebuie să solicite sprijinul Consilierului de etică 

în asemenea situații.  

 
Apariția unui conflict de interese potențial sau efectiv nu constituie o încălcare 

a acestor prevederi deoarece conflictul de interese încă nu s-a consumat și se 

pot întreprinde măsurile de mai sus pentru a evita acest lucru. Ascunderea 

acestui lucru urmată de adoptarea de decizii în condiții de conflict de interese 

constituie însă o încălcare a legii și implicit a prevederilor prezentului 

document.  

 
Legea prevede atragerea răspunderii în condițiile unui conflict de interese 

consumat, la nivel disciplinar, administrativ, civil sau penal. 

Diligență Diligența reprezintă o obligație pentru orice angajat în raport cu sarcinile 

primite. diligență, diligențe - substantiv feminin:  

 Osteneală, promptitudine, silință, stăruință, zel.  

Personalul instituției are obligația de a fi diligenți în raport cu activitățile care 

constituie sarcini de serviciu / decizii de adoptat în acest context.  

Imparțialitate, independență 

și neutralitate 

Obiectivitatea, imparțialitatea și independența acțiunilor realizate în exercițiul 

funcțiunii personalului instituției reprezintă elemente de bună - practică. 

Activitatea, soluțiile și deciziile trebuie să fie întemeiate pe lege și pe analiză 

tehnică a situației pentru care se ia decizia. În luarea deciziilor, personalul 

trebuie să evite variante care ar putea aduce prejudicii părților interesate și 

desigur, trebuie să adopte decizii care să nu afecteze prestigiul Instituției.  

 
Realizarea obligațiilor de serviciu ale personalului instituției trebuie să fie 

bazată pe neutralitatea față de orice interes (personal, politic, economic, 
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religios, etc) și să nu permită influențe, ingerințe, presiuni în adoptarea 

deciziilor respective.  

 
Independența personalului se referă la influențele, ingerințele, presiunile de 

orice natură cu privire la adoptarea unei decizii în care personalul nu are nevoie 

de asistență pentru adoptare. Cu această precizare, trebuie spus că 

independența nu trebuie interpretată ca dreptul de a nu respecta subordonarea 

ierarhică.   

Egalitatea de șanse, 

nediscriminarea, diversitatea 

și includerea 

În cadrul instituțiilor publice, conducerea de la cel mai înalt nivel dar și 

funcționarii publici cu funcții de conducere trebuie să promoveze și să susțină 

un regim de egalitate de șanse și tratament în toate aspectele care țin de 

relațiile profesionale ale angajaților cu instituția: angajarea, promovarea, 

dezvoltarea carierei, drepturile cuvenite, sarcinile, etc., după cum urmează:  

 
alocarea sarcinilor trebuie realizată într-o manieră echilibrată, având în vedere 

nivelul de competențe specific necesar în exercitarea funcției, respectiv 

pregătirea persoanei 

 
coordonarea sarcinilor trebuie la rândul ei să aibă în vedere competențele 

persoanelor coordonate și modul în care acestea sunt puse în valoare 

 
urmărirea performanței individuale din punct de vedere profesional precum și 

la nivel colectiv trebuie să aibă ca principiu tratarea individuală a sesiunilor de 

feedback pentru a semnala individual situațiile de performanță scăzută și 

stabilirea de măsuri corespunzătoare.  

 
planificarea performanței individuale trebuie să fie realizată pornind de la 

necesarul efectiv constatat în fiecare caz în parte vizând zonele de performanță 

mai scăzută dar și paleta de noi sarcini previzibile și necesitățile de instruire 

asociate acestora 

 
realizarea delegării de activități și a responsabilităților asociate trebuie să fie 

realizată în condițiile legii, către acei angajați care posedă competențele, 

cunoștințele și abilitățile și care totodată sunt eligibili din perspectiva condițiilor 

legale aplicabile pentru delegare; 

 
angajații instituției cu funcții de conducere au obligația să nu intre în relații 

patrimoniale cu personalul subordonat pentru a evita apariția de conflicte de 

interese generate de relația patrimonială în raport cu obiectivitatea și 

imparțialitatea necesare îndeplinirii funcției deținute 

Folosirea imaginii proprii Imaginea proprie nu poate fi utilizată de către personalul instituției nici în 

scopuri comerciale / publicitare nici în scopuri privind procesul electoral.  
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Comunicarea și libertatea 

gândirii și de exprimare 

Personalul instituției nu trebuie - atunci când își exercită dreptul la liberă 

exprimare - să aducă atingere imaginii, vieții intime / familiale / private, 

demnității vreunei persoane.  

 
Ținuta demnă asociată deținerii unei funcții trebuie să fie menținută în 

permanență în realizarea sarcinilor profesionale, urmărind respectarea 

intereselor instituției cu dreptul la liber dialog. 

 
Abordarea oricărui subiect de natură contradictorie trebuie realizată printr-o 

exprimare conciliantă, rezervată și care să evite apariția sau amplificarea de 

conflicte. De asemenea, în cadrul dialogului purtat, personalul are obligația să 

respecte libertatea opiniilor altora și în exprimarea propriilor opinii să manifeste 

obiectivitate, principialitate și imparțialitate.  

Instruirea și consilierea 

privind aspectele de conduită 

Prin interediul funcției de Consiliere etică, personalul beneficiază de instruire și 

consiliere cu privire la comportamentul potrivit, urmărind astfel prevenirea / 

încetarea cât mai curând a oricărei manifestări a comportamentului care să 

contravină legii sau Codului de conduită etică / acestui Ghid de bune practici.  

 
Consilierul de etică urmărește aplicarea tuturor prevederilor care țin de 

Valorile, Principiile și Normele de Conduită pentru personalul instituției, 

indiferent dacă aceste sunt prevăzute de legi, coduri (externe sau interne), 

ghiduri, etc. și oferă instruire și consiliere în subiecte legae de etică.  

 
Inițiativa sesiunlor de instruire / consiliere / soluționare de probleme de etică 

poate aparține atât personalului cât și Consilierului de Etică. 

 
În realizarea atribuțiilor sale, Consilierul de Etică va avea o abordare 

independentă și obiectivă cu privire la toate subiectele care îi sunt aduse în 

atenție și va trata cu confidențialitate informațiile care îi sunt puse la dispoziție.  

Limitarea participării la 

achiziţii, concesionări sau 

închirieri 

Cu privire la interdicția de achiziționare de bunuri aflate în proprietatea privată 

a statului sau a UAT-urilor - scoase la vânzare în condițiile legii, se aplică 

următoarele condiții: 

 
achiziționarea este interezisă atunci când personalul a luat cunoștință (în cadrul 

sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu) despre valoarea sau 

calitatea bunurilor care ar urma să fie vândute 

 
achiziționarea este interzisă atunci când personalul a participat la organizarea 

vânzării bunului respectiv ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu 
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achiziționarea este interzisă atunci când personalul ar putea influența 

operațiunile de vânzare sau atunci când personalul a obținut acces la informații 

la care alte persoane interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

 
condițiile / restricțiile menționate mai sus se aplică corespunzător și în cazul în 

care în loc de vânzare tranzacția presupune concesionarea sau închirierea unui 

bun (aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a UAT-urilor).  

 
Personalul instituției nu are voie să furnizeze informații referitoare la bunurile 

(proprietate publică sau privată a statului sau UAT-urilor) despre care se știe că 

urmează să facă obiectul unor operațiuni de vânzare, concesionare sau 

închiriere - cu excepția acelor informații prevăzute de lege. 

Loialitatea faţă de Constituţie 

şi lege 

În întreaga lor activitate, personalul trebuie prin comportamentul manifestat să 

respecte Constituția, legile țării și să urmărească prin acțiunile lor 

implementarea prevederilor și dispozițiilor legale, așa cum le cer atribuțiile 

alocate și cu respectarea eticii profesionale.  

 
Având în vedere existența de dispoziții legale care restrâng exercițiul unor 

drepturi pentru aceștia, personalul trebuie să respecte asemenea prevederi și 

dispoziții în condițiile exercitării funcției publice deținute.  

 
Personalul are obligația de a acționa în permanență în limitele și în 

conformitate cu legea; prin urmare ei trebuie să cunoască legea, normele aflate 

în vigoare, prevederile legislative și în general dacă sarcinile realizate sunt 

supuse vreunei reglementări sau act juridic în vigoare.  

 
În acest sens, trebuie cunoscute Constituția României, Codul Administrativ, 

Legea administrației publice locale, Legea privind statutul funcționarului public, 

Codul de conduită, Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției, 

Regimul Conflictului de Interese și al incompatibilităților.  

Mediu Reducerea impactului activităților realizate în cadrul Unității Administrativ 

Teritoriale asupra mediului reprezintă obiectul unui efort continuu punând 

astfel sustenabilitatea (inclusiv protejarea mediului înconjurător) în ansamblul 

valorilor fundamentale ale instituției.  

Obiectivitate în evaluare Activitățile instituției trebuie să fie caracterizate permanent de aplicarea 

principiilor tratamentului egal și egalității de șanse: discriminarea, indiferent de 

forma ei, este interzisă. 

 
Orice categorie de evaluare va fi realizată de către persoanele implicate în 

realizarea ei, în condiții de tratament egal și egalitate de șanse: recrutare, 

dezvoltare profesională, evaluare profesională, promovare, remunerare.  
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Evaluarea competenței profesionale se va realiza de căttre angajații cu funcții 

de conducere într-o manieră care presupune aplicarea cu obiectivitate a 

criteriilor de evaluare pentru personalul subordonat, indiferent de scop: 

avansare, promovare, tranfer, numirea sau eliberarea din diverse funcții, 

stabilirea / acordarea de prime / stimulente , urmărind eliminarea oricărei 

forme de favoritism sau discriminare.  

 
Angajații cu funcție de conducere nu vor favoriza sau defavoriza accesul la sau 

promovarea în funcții pe baza aplicării de criterii discriminatorii sau 

neconforme cum ar fi rudenia, afinitatea, etc.  

Folosirea prerogativelor de 

putere publică / Folosirea 

abuzivă a atribuţiilor funcţiei 

Este interzisă utilizarea atribuțiilor funcției în orice alte scopuri decât cele 

prevăzute de lege.  

 
Este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje de natură personală 

precum și producerea de prejudicii morale sau materiale oricărei persoane în 

cadrul activităților de luare a deciziilor, consiliere, elaborare de acte normative, 

participare la diverse activități de natura evaluării, anchetelor sau a celor de 

control.  

 
Poziția oficială deținută și relațiile ce decurg din exercitarea acesteia nu pot fi 

folosite sub nicio formă  pentru a influența anchete interne sau externe 

organizației sau pentru a influența adoptarea unei măsuri.  

 
Este interzisă impunerea sau sugerarea (în virtutea autorității deținute) 

înscrierii în diverse organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, 

inclusiv prin promiterea obținerii de avantaje materiale sau profesionale.  

Situatii personale 

generatoare de acte 

administrative 

Orice situație de fapt și de drept care îi privește pe funcționarii publici și care 

sunt generatoare de acte administrative trebuie să facă obiectul unei informări 

către instituție, în mod corect și complet, în scris, în condițiile expres prevăzute 

de lege.  

Prevenirea și raportarea 

fraudelor 

Utilizarea incorectă a resurselor Instituției sau ascunderea / modificarea / 

falsificarea /omiterea de informații având ca efect un folos propriu sau al altora 

sau evitarea unor consecințe negative are natura unei fraude și este strict 

interzisă.  

 
Pregătirea situațiilor financiare și a rapoartelor de natură financiară trebuie să 

fie realizată întotdeauna cu respectarea legislației aplicabile, a politicilor 

financiare aplicabile, a sistemului de control intern și a principiilor contabile 

acceptate ca bune practici.  
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Luarea la cunoștință a unei posibile fraude sau fapte de corupție trebuie 

raportată de îndată Consilierului de Etică. Orice situație asociată unei posibile 

situații de fraudă va fi investigată și va fi raportată corespunzător autorităților 

abilitate.  

 
În scopul monitorizării și atenuării riscurilor de corupție și fraudă, 

managementul instituției trebuie să implementeze controale suficiente și 

eficiente. 

Profesionalism Personalul instituției trebuie, în realizarea atribuțiilor asociate funcției deținute, 

să aibă un comportament profesionist și trebuie să asigure, în condițiile legii, 

transparența administrativă cu scopul principal de a obține și menține 

încrederea cetățenilor în integritatea, eficacitatea și imparțialitatea instituției.  

Participarea la procesul de 

luare a deciziilor 

Angajații instituției au obligația de a acționa în conformitate și în limitele 

stabilite de lege ori de câte ori câte ori trebuie să adopte o decizie / evalueze și 

aprecieze o situație în scopul adoptării unei decizii. În cursul acestei activități ei 

vor realiza evaluăriloe / aprecierile într-o manieră fundamentată și imparțial. 

 
Îndeplinirea unor atribuții într-o manieră care privilegiază, luarea deciziilor în 

aceleași condiții precum și promiterea luării unei decizii de către alți funcționari 

publici în aceleași condiții este interzisă.  

 
Ori de câte ori există inițiative motivate ale personalului subordonat care 

propun îmbunătățiri ale activității instituționale precum și modalități de 

creștere a calității serviciilor publice oferite cetățenilor, managementul 

instituției are obligația de a sprijini asemenea inițiative și propuneri.  

 
Îndeplinirea funcțiilor de conducere include obligația de a organiza într-o 

manieră performantă activitatea personalului, de a manifesta inițiativă precum 

și responsabilitate și de a oferi sprijin propunerilor venite din partea 

subordonaților.  

Sănătate și siguranță Toate activitățile din cadrul unei instituții sunt supuse regulilor care protejează 

sănătatea și siguranța personalului acesteia, fapt ce reprezintă o prioritate în 

organizarea muncii.  

 
Asigurarea de medii de lucru sigure se realizează prin adoptarea de politici și 

proceduri adaptate acestui scop.  

 
Responsabilitatea asigurării unui mediu sănătos și sigur în muncă revine tuturor 

și organizarea muncii trebuie să permită îndeplinirea sarcinilor în condiții unui 

mediu sănătos și sigur. Angajații trebuie să semnaleze eventuale pericole 

sesizate. 
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Este interzisă orice formă de violență sau hărțuire (indiferent de natura 

acesteia: verbală, fizică, sexuală sau de altă natură).  

 
Mai mult, orice asemenea situație în care se manifestă hărțuirea, amenințarea 

verbală, comportamentul violent între angajați (indiferent de poziția și rolul 

acestora) trebuie raportată conducătorului locului de muncă și Consilierului de 

Etică.  

 
Se interzice cu desăvârșire consumul de substanțe interzise în incinta Instituției 

precum și prezentarea la locul de muncă sub influența acestora, în condițiile în 

care consumul de de asemenea substanțe (droguri, alcool) poate afecta grav 

capacitatea de muncă a unei persoane, abilitățile acesteia de a lucra în condiții 

de siguranță și poate genera un comportament inadecvat.  

Tehnologia informației În exercitarea atribuțiilor funcției, personalul utilizează elemente de tehnologia 

informației și telecomunicații. Aceste resurse (e-mail, telefon, Internet, aplicații 

informatice dedicate, accesul la alte categorii de aplicații informatice), trebuie 

să fie utilizate exclusiv în scopurile necesare și utile instituției.  

 
Departamentul IT din instituție trebuie să stabilească politici și proceduri 

privind folosirea internetului și a conturilor de e-mail și să emită reglementări 

interne specirice pentru domeniul IT. Utilizarea acestor resurse trebuie făcută 

cu responsabilitate și în condițiile adoptării tuturor măsurilor necesare 

protejării securității sistemelor informatice. Este interzisă dezvăluirea oricăror 

informații legate de asigurarea securității informatice, neglijența sau lăsarea 

fără supraveghere a dispozitivelor și echipamentelor electronice în spațiul 

public, descărcarea și utilizarea de aplicații informatice neautorizate sau 

nelicențiate, etc.  

 
Utilizarea oricăror resurse (cum ar fi e-mailul) pentru a obține un câștig 

personal, pentru a face publicitate, solicita fonduri sau pentru a distribui orice 

fel de mesaje (calomnioase, ofensatoare, de hărțuire, etc.) este interzisă.  

 
Utilizarea și transmiterea prin mijloace electronice a informațiilor instituției 

trebuie realizată cu precauțiile obligatorii în funcție de natura informațiilor 

transmise (de exemplu informații clasificate sau confidențiale). Aceste precauții 

vor fi stipulate de procedurile și reglementările emise de departamentul de IT. 

Este strict interzisă distribuirea neautorizată de informații clasificate și/sau 

confidențiale.  

Transparența În activitatea ei, Instituția publică trebuie să asigure respectarea principiilor și 

regulilor privind liberul acces la informații de interes public și transparența 

procesului decizional.  
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Loialitatea faţă de autorităţile 

şi instituţiile publice 

Instituția publică, prestigiul acesteia trebuie protejat și apărat în mod loial. De 

asemenea, personalul instituției se va abține de la orice act care ar putea 

determina realizarea de prejudicii de imagine precum și atingerea intereselor 

legale ale instituției.  

 
Sunt interzise în mode expres:  

 
Exprimarea în mod public de aprecieri care nu corespund realității cu referire la 

instituție, activitatea și proiectele acesteia, direcțiile, politicile și strategiile 

acesteia, inițiativele de emitere de acte, fie ele cu caracter normativ sau 

individual.  

 
Orice fel de aprecieri neautorizate cu privire la litigii în curs de soluționare la 

care instituția este parte, furnizarea neautorizată de informații cu privire la 

asemenea litigii.  

 
Dezvăluirea de informații în orice alte condiții decât cele prevăzute de lege, atât 

timp cât aceste informații nu au caracter public. 

 
Acordarea de consultanță sau asistență pentru persoane fizice sau juridice cu 

scopul ca acestea să promoveze acțiuni în instanță sau de altă natură împotriva 

statului sau instituției respective.  

Utilizarea resurselor publice În cadrul activității pe care o desfășoară, personalul trebuie să asigure 

protejarea proprietății publice și private a statului. Ei trebuie să evite 

producerea de prejudicii și trebuie să acționeze adoptând o atitudine de bun 

proprietar.  

 
Utilizarea bunurilor aparținând instituției publice precum și a timpului de 

muncă trebuie să fie realizată exclusiv pentru scopurile și activitatea aferente 

funcției deținute de angajatul respectiv.  

 
În planificarea și planurile pentru utilizarea banilor publici, personalul trebuie să 

aibă în vedere folosirea în mod eficient, util și responsabil a acestora, 

respectând în toate privințele prevederile legii.  

 
Utilizarea resurselor publice și a timpului de lucru în scopul realizării de 

activități în interes personal (fie acestea și permise funcționarilor publici cum ar 

fi cele publicistice, didactie, etc) este interzisă.  

 
În general, infrastructura, patrimoniul, resursele instituției vor fi utilizate într-o 

manieră eficientă, legitimă, autorizată, corespunzătoare activtiății și în condiții 

de onestitate.  

 
Prin termenul de patrimoniu și resurse ale instituției înțelegem:  
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orice fel de active (echipamente, utilaje, dotări, materiale, consumabile)  

 
echipamente și aplicații informatice 

 
resurse financiare publice 

 
informațiile, în mod special informațiile confidențaile.  

 
Toate resursele enumerate mai sus trebuie să fie protejate de orice fel de 

utilizare nepotrivită: furt, fraudă, tranzacții corupte. Protecția trebuie să fie 

asigurată atât pentru resursele materiale cât și pentru cele financiare.  

 
Obținerea de câștiguri personale necuvenite ca urmare a folosirii bunurilor, 

informației sau funcției ocupate este strict interzisă.  
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Bune practici în conducerea organizațiilor: abordarea sistemică  
Managementul modern utilizează o serie de principii care s-au dovedit cauze pentru succes: orientarea activității și 

a conducerii spre rezultate, orientarea spre client (cetățean), Leadership adecvat și consecvența scopului, 

conducerea organizației pornind de la procese și fapte, dezvoltarea și implicarea oamenilor, instruirea, 

perfecționarea sistemică și inovația, dezvoltarea și gestionea corectă a parteneriatelor, îndeplinirea misiunii proprii 

în condiții de responsabilitate socială.  

Conceptul de Sistem de Management  

Unul dintre conceptele esențiale în conducerea organizațiilor este cel de ”sistem de management”.  

Utilizarea conceptului se poate limita prin definiție la un domeniu specific (calitate, mediu, sănătate și securitate 

ocupațională, corupție, inovație, etc.) sau poate avea un caracter integrat multi-domeniu, oferind astfel posibilitatea 

unei evoluții controlate specifice sau integrate.  

Sistemele de management au fost definite prin o serie de elemente menite să ofere controlul mai sus-menționat:  

organizația decide și acționează în virtutea unui angajament exprimat de conducerea organizației, numit Politică; 

organizația traduce Politică într-un sistem de Obiective privind aspectele conduse de sistemul de management;  

atingerea obiectivelor se realizează în condițiile introducerii de procese noi specifice și adaptării proceselor 

existente prin bucle de control pentru a susține obiectivele 

Definiție  

Definiția sistemului de management (în conformitate cu standardele ISO aplicabile este următoarea: un ansamblu 

de elemente corelate sau în interacțiune ale unei organizații prin care se stabilesc politicile, obiectivele precum 

procesele prin care se realizează acele obiective.  

Nota 1 la definiție:  

Un sistem de management poate să trateze un singur domeniu de management sau mai multe domenii de 

management, de exemplu  

· managementul calității, 

· managementul financiar sau 

· managementul de mediu. 

Nota 2 la definiție:  

 Elementele sistemului de management al calității stabilesc structura, rolurile și responsabilitățile organizației, 

planificarea, funcționarea, politicile, practicile, regulile, convingerile, obiectivele și procesele prin care se realizează 

acele obiective. 

Observație 3 la termen - Domeniul de aplicare al unui sistem de management poate include 

· întreaga organizație, 
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· funcțiuni specifice și identificate ale organizației, 

· secțiuni specifice și identificate ale organizației sau 

· una sau mai multe funcțiuni în cadrul unui grup de organizații. 

Politica (în domeniul anticorupție)  

exprimarea oficială de către managementul la cel mai înalt nivel sau de către organul de conducere a intențiilor și 

direcției unei organizații.  

În mod specific, pentru Instituții Publice, rolul Politicii revine Declarației de Asumare a Agendei de Integritate. 

Declarația de asumare a Agendei de Integritate poate fi regăsită __________ . 

Obiectiv 

rezultat de îndeplinit 

Nota 1 la termen - Un obiectiv poate fi strategic, tactic sau operaţional. 

Nota 2 la termen - Obiectivele pot fi legate de diferite discipline (cum ar fi obiective financiare, de vânzare şi 

marketing, de aprovizionare, în domeniul sănătăţii şi securităţii şi obiective de mediu) şi se pot aplica la diferite 

niveluri (cum ar fi la nivel strategic, la nivel de organizaţie, la nivel de proiect, produs şi proces ). 

Nota 3 la termen - Un obiectiv poate fi exprimat în alte moduri, de exemplu ca un rezultat intenţionat, un scop, un 

criteriu operaţional, ca un obiectiv anti-mită sau prin utilizarea altor cuvinte cu înţeles similar (de exemplu ţel, scop 

sau ţintă). 

Nota 4 la termen - în contextul sistemelor de management anti-mită, obiectivele anti-mită sunt 

· stabilite de organizaţie, 

· în concordanţă cu politica anti-mită, 

· pentru a se obţine rezultate specifice. 

Ansamblul obiectivelor Sistemului de Management Anti-Corupție sunt cuprinse în Agenda de Integritate. 

Agenda de Integritate este prezentată în _____________.  

Proces 

ansamblu de activități 

· corelate sau în interacțiune care 

· utilizează elemente de intrare 

• pentru a livra un rezultat intenționat 

 

Procedură 

documentul care descrie un proces. 
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Sistem de Management anticorupție (anti-mită) 1 

Organizaţia trebuie să stabilească, să documenteze, să implementeze, să menţină şi să analizeze continuu şi, dacă 

este necesar, să îmbunătăţească un sistem de management anti-corupție (mită), 

· inclusiv procesele necesare şi interacţiunile lor, 

· în conformitate cu 

• cerinţele legale și 

• cerințele standardului ISO37001. 

 

Prin modul în care este proiectat și implementat, un sistem de management anticorupție (antimită) include o serie 

de măsuri (Planul de integritate) menite să permită:  

• identificarea și evaluarea riscului de corupție 

• prevenirea, detectarea și lupta împotriva corupției. 

Nota 1 - Eliminarea completă a riscului de corupție nu este posibilă și implementarea unui sistem de management 

anticorupție nu reprezintă o garanție a eliminării corupției dar poate contribui semnificativ la prevenirea și 

detectarea timpurie a acesteia.  

Măsurile asociate sistemului de management anticorupție trebuie să aibă un caracter rezonabil (rațional 

argumentabil din punct de vedere al necesității și oportunității unei măsuri) și proporționat (prin raportul între 

efectele obținute și efortul realizat pentru introducerea măsurilor). 

 

 
1 Practic, toate cerințele specifice pentru un Sistem de Management Anti-mită sunt aplicabile unui Sistem de Management Anti-
Corupție, cu precizarea că prevederile legale prevalează asupra celor din standarde 
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Abordarea sistemică: Harta funcțională a instituției  

În analiza și clasificarea funcțională a activtății unei organizații, cea mai bună abordare se bazează pe teoria 

sistemelor.  

Organizațiile nu sunt altceva decât sisteme  

· complexe,  

· intercontectate între ele,  

· alcătuite la rândul lor din subsisteme care îndeplinesc funcții.  

Îndeplinirea funcțiilor de către subsisteme se realizează prin execuția de procese și proiecte.  

 

Fig. 1 – Organizația ca sistem 

 

În această abordare, funcțiile standard pentru o instituție publică sunt:  
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Fig 2. Funcțiile standard ale unei instituții publice 

 

 

Întreaga organizație este structurată în patru mari categorii funcționale (numerotate ca mai jos în clasificarea 

funcțională utilizată și în acest proiect):  

1.      Funcții de conducere 

2.      Funcții pe Lanțul principal al valorii (cele pentru care există organizația) 

3.      Funcții de Intrare-Ieșire și 

4.      Funcții de Sprijin  

La rândul lor, acestea cuprind: 

1.      Conducere  

1.1.   Conducere strategică – Planificare și dezvoltare organizațională, reglementare internă, adaptare structurală și 

la schimbări 

1.2.   Conducerea operațiunilor – Managementul Proceselor, Programelor și Proiectelor 

1.3.   Managementul Resurselor Umane 
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2.      Funcții pe Lanțul Principal al Valorii 

2.1.   Strategie și dezvoltare (pentru domeniul gestionat de Instituția Publică). Dacă aceasta este Ministerul 

economiei atunci el definește strategia și dezvoltarea economică, dacă aceasta este un Consiliu județean, funcția 

gestionează strategia județului, dacă este o primărie, ea gestionează Strategia și Dezvoltarea unei localități. În cazul 

acestei Instituții, în această categorie fucțională vor intra: Procesul de elaborare și actualizare a Strategiei de 

Dezvoltare a UAT precum și toate procesele care gestionează implementarea măsurilor și proiectelor prevăzute de 

Strategie.  

2.2.   Reglementare: aici sunt clasificate toate procesele care conduc la elaborarea și aprobarea de legislație și/sau 

alte acte normative aplicabile pentru Instituție și Unitatea Administrativ Teritorială. 

2.3.   Monitorizare și control: aici sunt clasificate toate procesele care îndeplinesc funcții de monitorizare și control a 

domeniului administrat de instituția publică (nu cele interne care sunt clasificate la 12 Conducerea operațiunilor) 

2.4.   Stimulare și reglare: aici sunt clasificate toate procesele care au ca efect intervenții de stimulare sau reglare a 

activității domeniului gestionat (de la emiterea de avize, acorduri și autorizații până la exploatarea / valorificarea 

patrimoniului propriu cu scopul stimulării sau reglării unui subdomeniu al domeniului condus – dacă se cesionează 

un teren pentru un proiect economic e stimulare economică, dacă se atribuie utilizarea unui teren pentru a realiza 

un parc atunci e creșterea calității vieții, etc.) 

2.5.   Servicii publice specifice: aici intră toate celelalte procese care realizează servicii publice (se află pe Lanțul 

Principal al Valorii) și care sunt specifice fiecărei categorii de instituții publice. 

3.      Funcții de intrare-ieșire 

3.1.   Funcții de intrare 

3.1.1.       Achiziții (atât pentru necesitățile interne ale instituției publice cât și pentru  domeniul administrat) 

3.1.2.      Managementul relației cu Furnizorii (și gestiunea lanțului de aprovizionare): aici intră toate celelalte 

activități realizate în relația cu furnizorii/prestatorii/executanții. 

3.2.   Funcții de ieșire 

3.2.1.      Relații Publice și comunicare 

3.2.2.      Managementul relației cu beneficiarii serviciilor publice – cetățeni, companii, societatea civilă, 

comunitatea în ansamblul ei 

3.2.3.      Managementul relației cu alte autorități  

3.2.4.      Parteneriate, Managementul relației cu alți Factori Interesați (stakeholders).  

4.      Funcții de Sprijin  

4.1.   Administrarea infrastructurii proprii (aici intră toate procesele de administrare pentru clădiri, flota de mașini, 

alte active componente ale infrastructurii instituționale).  
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4.2.   Administrare Buget, Financiar, Contabilitate (aici intră toate procesele de administrare a bugetului (mai puțin 

cel de planificare care intră la 11 Conducere strategică) precum și cele care gestionează și înregistrează operațiunile 

de natură financiar-contabilă. 

4.3.   Administrare sistem informatic și cunoștințe: aici intră toate procesele care asigură concepția, dezvoltarea, 

administrarea și suportul pentru utilizatorii sistemului informatic. Tot aici intră eventuale procese de administrare a 

informației structurate în cunoștință (de exemplu administrarea site-ului instituțional și administrarea intranetului 

instituțional).  

4.4.   Servicii interne generale: aici sunt clasificate toate procesele care asigură îndeplinirea altor funcții de Sprijin  în 

organizație: servicii juridice, servicii de registratură, arhivă, secretariat, etc. 

 

Fig. 3: Clasificarea proceselor de pe lanțul principal al valorii și respectiv a măsurilor propuse și proiectelor din 

documentele de STRATEGIE dezvoltate în Harta Funcțională a instituției. Practic, pe lanțul principal al valorii, 

procesele vor fi încadrate de exemplu la 24 Stimulare și Reglare și clasificate mai departe în Stimulare și Reglare 

pentru Economie, Mobilitate, Mediu, Calitatea Vieții, oameni (clasificarea nu este aplicabilă pentru Guvernanță). 

Similar pentru toate celelalte categorii. 
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Poziționarea Punctelor de Contact cu Părțile Interesate pe Harta Funcțională  

Poziționarea punctelor de contact pe harta funcțională oferă informații despre activitățile în care există factori 

favorizanți pentru apariția corupției.  

 

Amplasarea Punctelor de Contact cu Factorii Interesați pe Harta Funcțională:  

11 Planfiicare și dezvoltare organizațională (conducere strategică) 

13 Management Resurse Umane  

21 Strategie și dezvoltare  

22 Reglementare 

23 Monitorizare și control 

24 Stimulare și reglare 

25 Servicii publice specifice 

311 Achiziții 

312 Management Relații Furnizor 

321 Relații Publice și comunicare 

322 Managementul Relației cu Beneficiarul   

323 Managementul Relației cu alte autorități 

324 Parteneriate și Managementul Relațiilor cu Părțile Interesate 

41 Administrare Infrastructură Proprie 

44 Servicii Interne Generale 
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Lista Partilor Interesate  

 

· Cetățenii UAT 

· Consiliul județean al UAT  

· Agenții economici cu sedii sau puncte de lucru pe teritoriul UAT 

· ONG-urile care activează pe teritoriul UAT 

· Asociațiile de Proprietari de pe teritoriul UAT 

· Prefectura Județului 

· Toate instituțiile publice cu reprezentare sau autoritate pe teritoriul UAT 

· Angajații instituției 

· Instituțiile publice subordonate 

· Mass-media locală 

· Unitățile de învățământ de pe teritoriul UAT 

· Bibliotecile de pe teritoriul UAT 

· Instituțiile de cultură de pe teritoriul UAT 

· Unitățile / agenții economici din domeniul turismului 

· Rețeaua sanitară de pe teritoriul UAT 

· Prestatorii de servicii publice de pe teritoriul UAT (conform Statutului UAT) 

· Entitățile care pot concesiona sau închiria componente ale patrimoniului UAT 

· Furnizorii UAT 

· Alte colectivități cu care UAT a stabilit relații (orașe înfrățite) 

· Federațiile, Asociațiile și alte tipuri de organizații din cadrul UAT / primării din cadrul UAT / Consiliile Locale 

din cadrul UAT  , etc. 
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Bune practici în evaluarea riscului de corupție / mituire  
În identificarea și evaluarea riscurilor de corupție, organizația trebuie să respecte prevederile HOTĂRÂRII nr. 599 din 

2 august 2018 

pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și 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 și formatul registrului riscurilor de 

corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate 

În conformitate cu prevederile  

HOTĂRÂRII nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, organizația 

trebuie să realizeze periodic (cel puțin la 2 ani) dar ori de câte ori este necesar următoarele:  

· identificarea riscurilor de corupție rezonabil anticipabile 

· analizarea, evaluarea și ordonarea în ordinea descrescătoare a expunerii la risc a riscurilor identificate 

· evaluareea adecvării și eficacității controalelor existente în procesele organizației pentru a diminua riscurile 

de corupție evaluate la pasul anterior 

· organizația trebuie să folosească și să aplice criterii pentru evaluarea nivelului de risc de corupție, luând în 

considerare politicile și obiectivele organizației.  

Identificarea riscurilor de corupție rezonabil anticipabile trebuie realizată  

· periodic încât informațiile noi corespunzătoare schimbărilor să poată fi luate în calcul, evaluate corect și să 

poată reprezenta baza adoptării de măsuri preventive corespunzătoare  

· ori de câte ori este necesar ca urmare a schimbările survenite în structura sau procesele organizației.  

Identificarea riscurilor de corupție trebuie realizată într-o manieră trasabilă, păstrând informații care pot dovedi 

ulterior modul în care s-a realizat identificarea; mai mult, această informație trebuie utilizată ulterior pentru 

realizarea proiectelor de îmbunătățire continuă. 
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Funcționarea Sistemului de Management Anticorupție  
Funcționarea unui sistem de management Anti-corupție presupune parcurgerea continuă a următoarelor activități: 

1. Elaborarea/actualizarea și asumarea Agendei de Integritate 

2. Identificarea și (re)evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție 

3. Stabilirea și adoptarea / actualizarea unui Plan de măsuri - numit Plan de Integritate 

4. Implementarea Planului de Integritate 

5. Monitorizarea implementării și monitorizarea funcționării Sistemului de Management Anti-corupție 

 

 

6. Realizarea periodică a Analizei Managementului pentru a verifica progresul în implementare și performanța în 

funcționare a Sistemului de Management Anti-corupție  

7. Inițierea de acțiuni corective, preventive și de îmbunătățire sistemică, implementarea acestora și monitorizarea 

efectelor obținute pentru ajustare continuă.  

Rolul Grupului de Lucru este menționat (foarte pe scurt) în dreptunghiurile gri asociate fiecărei activități (cerc) din 

figură.  

Totodată, în dreptul fiecărei activități (fiecărui cerc) sunt menționate rezultatele activității respective în 

dreptunghiurile albe cu colțuri rotunjite.  
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Bune practici privind funcționarea Sistemului de Management Anticorupție: Lista proceselor specifice Sistemului de Management Anticorupție, 

documentate în cadrul proiectului  

Funcționarea Sistemului de Management Anticorupție presupune între altele proiectarea, documentarea, implementarea și execuția conformă a unui număr de 17 procese 

specifice și modificarea / ajustarea altor procese deja existente pentru a trata corespunzător riscurile de corupție identificate în cadrul acestora ca urmare a derulării identificării și 

evaluării riscurilor de corupție. În general, modificarea / ajustarea acestor procese se face prin introducerea de bucle suplimentare de control financiare sau nefinanciare.  

Existența, adecvarea și funcționarea conformă a celor 17 procese specifice reprezintă o bună practică.  

Cu privire la formatul procedurilor2, se impun următoarele precizări:  

1. Formatul procedurilor respectă formatul general stabilit pentru instituție.  

2. Capitolul Scopul procedurii documentate a fost detaliat în următoarele puncte:  

a. Rezumatul procedurii (scopul procedurii este acela de a descrie un proces al cărui rezumat se regăsește la această rubrică)  

b. Livrabilul (rezultatul/rezultatele) procesului (scopul procesului este acela de a produce rezultatele trecute la această rubrică) 

c. Necesitatea procesului (scopul procesului este acela de a răspunde unei anumite necesități a unui beneficiar) 

d. Necesitatea procedurii (scopul procedurii este acela de a oferi o referință pentru activitatea desfășurată)  

3. Procedurile precizează cine este beneficiarul livrabilului (intern sau extern); rezultatul muncii desfășurate în proces este destinat unui beneficiar; această informație se 

regăsește la această rubrică. Putem avea beneficiari direcți și beneficiari indirecți (de exemplu, beneficiarul direct al unei sesiuni de consiliere etică este chiar cel consiliat 

dar beneficiarul indirect este organizația și chiar cetățenii dacă munca celui consiliat se regăsește într-un rezultat transmis cetățeanului.  

4. Uneori s-a considerat necesară precizarea furnizorilor procesului (cei care oferă elemente de intrare în proces – intrări) de exemplu, o Solicitare pentru accesarea de 

informații de interes public este o intrare pentru acest proces; furnizorul este cel care depune solicitarea). 

5. Pentru a asigura alinierea obiectivelor de la nivelul întregii organizații până la nivelul fiecărui proces în parte, pentru fiecare proces descris în procedurile elaborate se 

precizează unul sau două obiective de eficacitate sau eficiență. Ele sunt precizate cu denumire, indicator de performanță asociat și valoare țintă.  

  

 
2 Procedura este documentul sau orice alt model în format hârtie sau informatic care descrie un proces 
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Tabelul următor sintetizează principalele informații referitoare la cele 17 procese specifice Sistemului de Management Anticorupție:  

ID Index Denumire proces Scop - Rezumatul procedurii Scop - Livrabil Beneficiarul 

livrabilului 

225 LB10-

01 

Managementul riscurilor de 

corupție (PPCJBV) 

Procedura detaliază activitățile specifice pentru 

managementul riscului de corupție: identificare, 

analiză, evaluare, determinare măsuri, 

implementare măsuri preventive, de control și 

corecție. Procedura mai descrie activitățile 

realizate pentru Raportare, Analiza 

Managementului și Perfecționare Continuă. 

Agenda de Integritate, Registrul riscurilor, 

Plan de Integritate, Rapoarte, Fișa de 

urmărire a riscurilor, SMAC supus 

perfecționării continue 

Instituția, 

Cetățenii UAT, 

Societatea 

civilă 

226 LB10-

02 

Elaborare și actualizare Cod de 

conduită etică (PPCJBV) 

Procedura descrie pașii parcurși în vederea 

elaborării și/sau actualizării Codului de conduită 

etică, de la momentul constatării necesității 

elaborării/actualizării, continuând cu modalitatea 

de schițare și dezvoltare a conținutului, până la 

definitivarea, aprobarea, diseminarea și publicarea 

acestuia. 

Cod de conduită etică, Sesiuni de consiliere, 

Proces Verbal privind derularea sesiunii de 

consiliere etică. 

Angajatul, 

Instituția, 

Cetățenii UAT, 

Societatea 

civilă 

227 LB10-

03 

Declararea averii și a intereselor 

(PPCJBV) 

Procedura descrie modalitatea în care se constată 

îndeplinirea condițiilor care determină declararea 

averii și intereselor precum și pașii realizați pentru 

completarea, verificarea, difuzarea, rectificarea și 

păstrarea/arhivarea acestor documente. 

Declarație de avere, Declarație de interese, 

Registrul declarațiilor de avere, Registrul 

declarațiilor de interese (toate în format 

electronic) 

ANI, Instituția, 

Cetățenii UAT 
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228 LB10-

04 

Declararea cadourilor (PPCJBV) Procedura descrie condițiile și activitățile realizate 

în cazul primirii de bunuri în cadrul exercitării 

funcției / mandatului / activităților de protocol 

desfășurate cu alte instituții / organizații cu care 

instituția publică intră în relații de parteneriat / 

colaborare. 

Cadou gestionat (preluat de Primitor, preluat 

de Primitor cu achitarea diferenței, preluat 

de Instituție, preluat de instituție și 

valorificat sau donat); Declarație privind 

bunurile primite cu titlu gratuit; Registrul 

bunurilor primite cu titlu gratuit; 

Instituția; 

Primitor; 

Comunitatea 

informată în 

legătură cu 

bunurile 

primite cu 

titlu gratuit. 

229 LB10-

05 

Management conflicte de interese 

(PPCJBV) 

Procedura prezintă activitățile realizate în vederea 

identificării, evaluării și documentării conflictelor 

de interese semnalate precum și pașii ulteriori 

constatării existenței unui potențial conflict de 

interese, până la finalizarea tratării conflictului de 

interese, în limitele atribuțiilor instituției publice. 

Evidență privind conflictele de interese 

identificate 

Instituția, 

Cetățenii UAT 

230 LB10-

06 

Management incompatibilități 

(PPCJBV) 

Procedura prezintă activitățile realizate în vederea 

prevenirii și gestionării situațiilor de 

incompatibilități identificate în cadrul instituției, 

până la finalizarea tratării / soluționării acestora, 

în limitele atribuțiilor instituției publice. 

Incompatibilități gestionate în conformitate 

cu legea, personal instruit 

Cetățenii UAT, 

Societatea 

civilă, 

Instituția 

231 LB10-

07 

Asigurare transparență decizională 

(PPCJBV) 

Procedura stabilește modul de asigurare a 

transparenței decizionale la nivelul instituției în 

procesul de luare a deciziilor administrative 

precum și a elaborării și adoptării actelor 

normative, cu respectarea prevederilor legale. 

Actul normativ care include sugestiile, 

propunerile, cererile și recomandările 

aprobate, Adrese de răspuns care motivează 

refuzul de includere a sugestiilor 

propunerilor, cererilor și recomandărilor 

Societatea 

civilă, 

Comunitatea 

Județului 

Brașov, UAT 
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inadecvate, Actul normativ adoptat, Raport 

privind transparența decizională. 

232 LB10-

08 

Asigurare acces la informații de 

interes public (PPCJBV) 

Procedura prezintă principiile, regulile, pașii 

parcurși și eventualele legături cu alte procese 

instituționale, în asigurarea accesului la informații 

de interes public, cu respectarea prevederilor 

legale privind accesul la acestea prin intermediul 

solicitărilor de furnizare informații și prin 

managementul relației cu Mass-Media. 

Informații de interes public furnizate la 

cerere și furnizate către mass-media. 

Informații de interes public publicate din 

oficiu. Buletin informativ cu informațiile de 

interes public la care se asigură accesul; 

Anexa 3 la HG 1269/2021 completată; 

Raport privind accesul la informațiile de 

interes public; Raport de Evaluare a 

implementării L544/2001; Raport periodic 

de activitate 

Cetățeanul, 

alți beneficiari 

ai Serviciilor 

Publice, 

Comunitatea, 

Mass-Media 

233 LB10-

09 

Avertizare în interes public (PPCJBV) Procedura descrie activităților parcurse în vederea 

primirii și tratării unei avertizări în interes public, 

de la momentul identificării unei potențiale situații 

care trebuie tratată și până la finalizarea pașilor 

care pot intra în atribuțiile instituției publice în 

asemenea situații. De asemenea, procedura 

descrie activitățile de informare-instruire cu 

privire la prevederile legale aplicabile precum și 

raportarea respectiv inițierea de proiecte de 

Înregistrarea în Registrul Special. Soluția 

formulată de Comisia de Soluționare a 

Avertizărilor în Interes Public prin Raportul 

CSAI privind Avertizarea în Interes Public. 

Notificări transmise organelor de cercetare 

penală (după caz). 

Instituția, 

Cetățenii UAT, 

Organe 

abilitate 
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îmbunătățire (preventive) de către Grupul de 

Lucru. 

234 LB10-

10 

Stabilire, comunicare și aplicare 

interdicții după încheierea angajării 

în cadrul instituțiilor publice 

(Pantouflage) (PPCJBV) 

Procedura cuprinde principiile, regulile, pașii 

parcurși și eventualele legături cu alte procese 

organizaționale cu privire la stabilirea, 

comunicarea și aplicarea de interdicții după 

încheierea angajării în cadrul instituției publice. 

Declarația dată la încetarea raporturilor de 

serviciu/ raporturilor de muncă. Cunoștințe 

însușite de către angajați cu privire la 

prevederile legale în acest domeniu. 

Instituția, 

Comunitatea 

235 LB10-

11 

Managementul funcțiilor sensibile 

(PPCJBV) 

Procedura prezintă activitățile parcurse cu privire 

la identificarea, analizarea, evaluarea și 

documentarea funcțiilor sensibile din cadrul 

instituției publice precum și a eventualelor măsuri 

de adoptat în legătură cu managementul corect al 

activităților unei funcții sensibile. 

Inventarul Funcțiilor Sensibile, Registrul 

salariaților care ocupă funcții sensibile, Plan 

de măsuri pentru funcții sensibile 

Instituția 

publică, 

Cetățenii UAT, 

Comunitatea 

Județului 

Brașov 
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236 LB10-

12 

Elaborare și actualizare Manual anti-

mită (PPCJBV) 

Procedura prezintă pașii parcurși în vederea 

redactării și/sau actualizării Manualului anti-mită, 

cu scopul informării și instruirii personalului 

instituției astfel încât aceștia să cunoască noțiunile 

de bază cu privire la definiția și încadrarea 

fenomenului, exemple de situații concrete și 

reacția recomandată personalului la situații în care 

s-ar putea manifesta riscul de luare / dare de mită. 

Manual anti-mită, Cunoștințe însușite de 

către angajații instituției 

Instituția, 

Cetățenii UAT 

237 LB10-

13 

Investigare preventivă rezonabilă 

(PPCJBV) 

Procedura prezintă activitățile derulate în vederea 

realizării unei investigații preventive rezonabile, a 

conținutului acesteia precum și a situațiilor în care 

se recomandă realizarea unei asemenea 

investigații, de la momentul identificării situației 

până la momentul adoptării măsurilor aplicabile 

cu privire la rezultatul investigației. 

Raport investigare preventivă rezonabilă Consiliul 

Județean 

Brașov 

238 LB10-

14 

Management angajamente anti-mită 

(PPCJBV) 

Procedura prezintă activitățile derulate în vederea 

stabilirii domeniului de aplicare precum și a 

gestionării formulării, personalizării, adoptării și 

asumării angajamentelor anti-mită în cadrul 

instituției publice. 

Angajamente Anti-Mită (sub formă de 

declarații sau clauze contractuale) 

Instituția, 

Comunitatea 

239 LB10-

15 

Evaluare și tratare incidente de 

integritate (ex-post) (PPCJBV) 

Procedura prezintă pașii realizați în vederea 

gestionării incidentelor de integritate, de la 

momentul semnalării / constatării incident de 

integritate până la momentul adoptării măsurilor 

Raport privind incidentul de integritate 

(CJBv), Raport anual privind incidentele de 

integritate 

Instituția, 

Societatea 

civilă, 

Cetățenii UAT 
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adecvate situației constatate, în limitele 

atribuțiilor instituției publice. 

240 LB10-

16 

Derulare Audit intern SMAC - SMAM 

(PPCJBV) 

Procedura cuprinde activitățile desfășurate în 

vederea administrării Programului de Audit și 

pentru fiecare audit în parte, pașii realizați în 

vederea planificării, comunicării, inițierii, derulării 

și finalizării unui Audit Intern al Sistemului de 

Management Anti-Mită / Anti-Corupție. 

Program de Audit, Rapoarte de Audit, Raport 

pentru Analiza Managementului, Dispoziție 

numire Echipă de audit 

Instituția, 

Cetățenii 

241 LB10-

17 

Controlul neconformităților si 

acțiuni preventive/ corective 

(PPCJBV) 

Procedura prezintă pașii realizați în vederea 

gestionării neconformităților specifice Sistemului 

de Management Anti-Corupție (Anti-Mită), de la 

momentul identificării și calificării / clasificării unei 

neconformități până la momentul stabilirii și 

adoptării măsurilor adecvate tratării 

neconformității, implementarea măsurilor și 

închiderea neconformității, în limitele atribuțiilor 

instituției publice. 

Raport de neconformitate; Neconformitatea 

soluționată. 

Consiliul 

Județean 

Brașov, 

Cetățenii UAT 
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Bune practici: Organizarea cerințelor pentru Sistemul de Management 

Anticorupție  
• Înțelegerea mediului în care acționează instituția 

• Leadership 

• Planificarea sistemului 

• Funcțiile suport ale sistemului 

• Operare  

• Evaluarea performanței 

• Perfecționare continuă 

Îndeplinirea tuturor cerințelor menționate în cadrul standardului reprezintă bune practici.  

Bune practici privind identificarea și caracterizarea Contextului Organizației  

Organizația trebuie să realizeze / actualizeze periodic o imagine extinsă privind aspectele externe și interne care 

influențează modul în care sistemul de management anticorupție funcționează. Această imagine trebuie să 

cuprindă: 

• structura, dimensiunea, relațiile de putere, colaborare, decizie din cadrul organizației 

• modelul de funcționare al organizației 

• categoriile de servicii publice și alte operații realizate de organizație 

• modul în care organizația intră în relații cu persoane publice oficiale 

• organizații / entități asupra cărora organizația își exercită controlul sau care au control asupra organizației 

• identificarea părților interesate și înțelegerea așteptărilor acestora 

• domeniile, locațiile în care organizația funcționează / va funcționa 

• ansamblul de obligații care rezultă din legislație și alte reglementări, contracte, etc. 

• partenerii cu care organizația face afaceri 

Organizația poate clasifica cerințele părților interesate în cerințe obligatorii și așteptări neobligatorii ale părților 

interesate. 

Bune practici privind angajamentul conducerii instituției  

Conducerea organizației trebuie să își asume în mod angajat implementarea și menținerea unui sistem de 

management anticorupție. Iată o serie de bune practici care trebuie aplicate în acest scop declararea sprijinului 

deschis privind implementarea și menținerea sistemului de management anticorupție, și anume: 

• susținere privind avertizarea în interes public 

• formularea și publicarea unei politici anticorupție 

• existența alinierii între strategia de ansamblu a organizației și politica anticorupție a organizației 

• existența preocupării și urmărirea / ințierea de activități de îmbunătățire continuă a sistemului 

• punerea la dispoziție a resurselor necesare pentru buna funcționare a sistemului și atingerea obiectivelor 

sistemului 

• existența sprijinului pentru întreaga conducere a organizației pe parcursul implementării, menținerii și 

perfecționării continue a sistemului.  

• realizarea unei comunicări sistematice în interiorul și exteriorul organizației cu privire la politică și 

funcțioinarea sistemului Anticorupție 
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• realizarea unei comunicări interne sistematice cu privire la necesitatea conformării cu cerințele legale și de 

standard aplicabile 

• existența coordonării implementării și funcționării sistemului de management anticorupție 

• existența coordonării implementării unei culturi în organizație care să susțină prevenirea și combaterea 

corupției 

• asigurarea unui climat organizațional care să nu permită exercitarea de represalii sau acțiuni disciplinare 

atât timp cât o avertizare în interes public a fost făcută cu bună-credință cu privire la suspiciuni sau încălcări 

dovedite ale cerințelor legale și proprii ale organizației; nesancționarea refuzului de a participa la o 

activitate care prezintă suspiciuni cu privire la încălcarea legii; protejarea la represalii și asigurarea unui 

tratament corect celui care a luat parte la fapte și este cercetat, în condițiile în care cel în cauză a făcut 

avertizarea în interes public 

• asigurarea existenței unor activități proporționate și rezonabile de monitorizare și coordonare a Sistemului 

de Management Anticorupție 

• încurajarea printr-un cadru corespunzător a implicării angajaților pentru a cnotribui la buna funcționare a 

sistemului de management anticorupție 

• utilizarea unui sistem de monitorizare și raportare planificat care să ofere informații cu privire la 

fincționarea sistemului anticorupție și la eventualele riscuri noi, indicii sau incidente din acest domeniu 

• existența și utilizarea unui proces de identificare, analiză și evaluare sistematică a riscurilor de corupție 

• existența și funcționarea buclei de conducere care preia informația primită cu privire la funcționarea SMAC 

și o introduce spre analiză și decizie în atenția conducerii organizației 

• realizarea periodică de analize cu privire la adecvarea sistemului de management anticorupție în raport cu 

ceea ce organizația și-a propus prin obiectivele stabilite.  

Bune practici cu privire la definirea și aplicarea unei Politici anticorupție în organizație  

Conducerea organizației trebuie să elaboreze, publice și promoveze intern o Declarație de Asumare a Agendei de 

Integritate care are rolul unui document de Politică anticorupție. Un asemenea document trebuie să:  

• exprime interzicerea faptelor de corupție 

• afirme necesitatea respectării legii în întreaga funcționare a organizației și în mod special în domeniul 

combaterii corupției 

• asigure alinierea Politicii cu Viziunea, Misiunea și toate aspectele relevante legale și de altă natură 

• afirme angajamentul cu privire la crearea proceselor, structurilor și alocarea resurselor necesare atingerii 

obiectivelor stabilite prin Agenda de integritate 

• afirme angajamentul cu privire la îndeplinirea cerințelor legale și de standard necesare funcționării 

sistemului de management anticorupție 

• declare sprijinul pentru avertizarea în interes public și semnalarea altor preocupări, oferind astfel 

posibilitatea construirii unui climat de prevenție și combatere a corupției 

• declare angajamentul pentru perfecționarea continuă a sistemului de management anticorupție 

• numească și să facă public Grupul de Lucru pentru implementarea sistemului de management anticorupție 

și să încludă în funcționarea acestuia și funcția de conformare antimită 

• informeze cu privire la consecințele funcționării neconforme ale sistemului de management anticorupție 

• fie disponibilă în mod public pentru a putea fi consultată 

• fie publicată în limbile relevante și să fie publicată și făcută accesibilă părților interesate relevante 
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Bune practici cu privire la stabilirea rolurilor organizaționale, responsabilitățile și autoritățile 

Conducerea organizației este responsabilă pentru stabilirea, implementarea, menținerea și perfecționarea continuă 

a Sistemului de Management Anticorupție. 

În cursul implementării și menținerii sistemului, conducerea definește roluri și alocă atribuții (inclusiv autoritate 

decizională) către toți cei care pot contribui la buna funcționare a sistemului. 

Managementul instituțional la toate nivelurile trebuie să fie responsabilizați cu privire la implementarea și 

respectarea cerințelor sistemului de management anticorupție care le sunt aplicabile. 

Întregul personal al instituției trebuie să cunoască, înțeleagă și aplice cerințele sistemului de management 

anticorupție. 

Bune practici: instituirea Grupului de Lucru și a Funcției de conformare antimită  

Conducerea de la cel mai înalt nivel instituie și alocă responsabilități către Grupul de Lucru și funcției de conformare 

antimită. Acestea includ:  

• coordonarea definirii și implementării sistemului de management anticorupție în oganizație 

• existența și funcționarea funcției de consiliere și îndrumare etică și cu privire la sistemul de management 

antimită. 

• promovarea și monitorizarea respectării legislației și a cerințelor de standard (de bună practică) aplicabile 

sistemului de management anticorupție 

• monitorizarea și elaborarea de rapoarte într-o manieră planificată cu privire la fincționarea Sistemului de 

Management Anticorupție 

• acces nemijlocit și rapid a Grupului de Lucru la conducerea organizației pentru soluționarea problemelor 

identificate 

Personalul care alcătuiește Grupul de Lucru și Funcția de conformare anti-mită trebuie să fie pregătit, să dispună de 

cunoștințele și abilitățile necesare îndeplinirii sarcinilor alocate de conducere. Totodată, Grupul de Lucru treuie să 

dispună de autoritatea și independența necesare . 

Bune practici privind delegarea: 

Delegarea funcțiilor care prezintă riscuri de corupție cu expunere mai mare decât cea scăzută trebuire realizată cu 

implementarea concomitentă de procese și bucle de control în ceea ce privește luarea respectivelor decizii încât 

acestea să fie protejate mai bine la corupție și să nu prezinte situații de conflicte de interese. 
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Bune practici privind funcțiile suport ale organizației  

Bune practici: competență:  

Organizația trebuie să determine competențele necesare, să se asigure că alocarea resurselor umane ține cont de 

raportul între competențe și sarcină, să asigure menținerea și dezvoltarea competențelor, să mențină informații 

documentate cu privire la competențe. 

Bune practici: recrutare 

Oragnizația trebuie să implementeze procese care asigură la recrutare, selecție și angajare adoptarea unui 

angajament anticorupție și care permit aplicarea de măsuri disciplinare dacă acest lucru este necesar. 

Organizația trebuie să pună la dispoziția angajaților, toate informațiile relevante legate de sistemul de management 

anticorupție și să ofere instruire pe această temă. 

Bune practici - tratarea avertizărilor în interes public 

Personalul care refuză de bună-credință să ia parte la activități despre care consideră în mod rezonabil că reprezintă 

un risc de corupție mai mare decât cel considerat scăzut sau care formulează avertizări în interes public (bazat pe 

motive rezonabile privind fapte suspectate sau reale) - cu excepția situației când persoana a participat la încălcarea 

politicii anticorupție - nu va fi sancționat, discriminat, supus represaliilor de orice fel, etc.  

Bune practici - investigare preventivă rezonabilă, angajamente anti-mită 

Pentru posturile  precum și pentru relațiile cu parteneri pentru care se determină o expunere mai mare decât cea 

scăzută, organizația va aplica procese pentru investigare preventivă rezonabilă și pentru adoptarea de angajamente 

anti-corupție.  

Bune-practici - Conștientizare și instruire  

Organizația trebuie să asigure instruire pe tematica anticorupție care să includă teme cum ar fi:  

• politica, procedurile, sistemul de management anticorupție 

• evaluarea riscurilor de corupție, prejudiciile pe care faptele de corupție le provoacă 

• circumstanțe în care poate să apară mituirea și maniera de tratare a unor asemenea situații 

• modalități de prevenire a corupției 

• modalități de susținere a sistemului de management anticorupție 

• modalitatea în care se poate realiza avertizarea în interes public 

Organizarea trebuie să coordoneze într-o manieră eficace și eficientă comunicarea internă și externă pe această 

tematică. 

Organizația trebuie să-și gestioneze corespunzător informațiile documentate, așa cum rezultă ele din legislație și 

standardul SR ISO 37001:2017. 
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Bune practici privind managementul operațiunilor  

Planificarea și controlul operațional 

Operațiunile organizației se concretizează în procese, proiecte și programe. Acestea trebuie planificate, 

implementate, analizatte și menținute sub control, astfel:  

• procesele executate trebuie să dispună de criterii pentru a putea stabili conformitatea 

• procesele executate trebuie să fie menținute sub control utilizând criteriile de conformitate 

• procesele executate trebuie să ofere trasabilitate prin înregistrarea informațiilor (informații documentate) 

Bucle de control  

Instituția trebuie să introducă controale financiare și nefinanciare pentru managementul corespunzător al riscului 

de corupție (în punctele de contact cu părțile interesate, resursele umane, investiții, activități de autorizare și 

aprobare, alte activități rezultate din obligațiile legale).  

Bunele practici privind operațiunile Sistemului de Management Anticorupție presupun introducerea de bucle de 

control specifice:  

• introducerea investigării preventive rezonabile cu privire la angajați și partenerii de afaceri 

• introducerea și utilizarea de bucle de control financiare 

• introducerea și utilizarea de bucle de control nefinanciare  

• introducerea de bucle de control privind relația cu organizațiile controlate dar și cu cele care nu se află sub 

control (caz în care trebuie utilizate angajamente anticorupție din partea acestora). 

• introducerea de reguli și procese privind managementul cadourilor, ospitalității, donațiilor sau altor 

beneficii similare 

• stabiirea modalităților de tratare a situațiilor de inadecvare a controalelor anticorupție.  

• introducerea de procese privind tratarea avertizărilor în interes public 

• introducerea de procese privinnd incidentele de integritate și materializarea riscurilor de corupție 

• introducerea de procese de identificare, analiză, evaluare și tratare a riscurilor de corupție 

• introducerea unui proces de realizare (rezonabilă și proporționată) a investigațiilor preventive rezonabile  

Bune practici privind investigarea preventivă rezonabilă  

Investigarea preventivă rezonabilă trebuie utilizată ori de câte ori sunt detectate riscuri cu nivel de expunere cu nivel 

mai mare decât cel scăzut:  

• anumitor categorii de proiecte, activități sau tranzacții 

• anumitor categorii de parteneri de afaceri (furnizori, prestatori)  

• anumitor categorii de angajați (de exemplu pentru funcțiile sensibile).  

Bune practici privind introducerea de controale financiare 

• inițierea și aprobarea plăților nu trebuie realizate de aceeași persoană (segregarea atribuțiilor) 

• plățile trebuie aprobate pe nivelulri adecvate de autoritate introducând verificări și aprobări suplimentare 

pentru tranzacțiile semnificative 

• realizarea de verificări la momentul efectuării plății cu privire la beneficiarul plății și confirmarea prin 

mecanisme interne a realitatății livrării / prestării / efectuării produselor/serviciilor / lucrărilor respective 

• aprobarea unei plăți să fie realizată prin utilizarea a cel puțin două semnături  

• însoțirea aprobării unei plăți de informație / documentație justificativă  
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• utilizarea pe scară cât mai redusă a numerarului și aplicarea de controale eficace cu privire la utilizarea 

numerarului 

• utilizarea de descrieri clare ale plăților în contabilitate pentru trasabilitate ușoară 

• supunerea tranzacțiilor financiare semnifiative la analize periodice efectuate de management 

• utilizarea sistematică a auditurilor financiare independente și schimbarea periodică a persoanei / 

organizației auditor. 

Bune practici privind introducerea de controale nefinanciare  

• verificarea necesității și oportunității produselor și serviciilor achiziționate  

• verificarea prin intermediului recepțiilor a livrării / prestării / execuției corecte și complete a produselor / 

serviciilor / lucrărilor  

• verificarea utilizării de prețuri rezonabile, proporționale cu livrabilele  

• realizarea de achiziții structurate și într-o manieră competitivă  

• participarea în procesul de achiziție a cel puțin două persoane 

• separarea atribuțiilor între inițiatorii achiziției, aprobatorii contractului, administratorii contractului și cei 

care realizează și aprobă recepțiile 

• modificarea contractelor să fie aprobată prin cel puțin 2 semnături  

• monitorizarea operațiunilor cu intensitate sporită în cazul identificării de riscuri de corupție asociată 

• asigurarea unei protecții adecvate a informațiilor sensibile și a celor asociate dosarelor de licitație  

• utilizarea de instrumente de verificare multiplă cum ar fi formulare, liste de verificare, fluxuri de aprobare 

prin sistemul informatic, informatizarea operațiunilor și separarea fizică de părțile interesate, 

externalizarea, etc.  

Bune practici privind implementarea de controale anticorupție de către partenerii de afaceri 

În cazul organizațiilor care nu se află sub controlul organizației, aceasta trebuie să aplice verificări având ca scop 

confirmarea implementării de controale anticorupție corespunzătoare. 

Implementarea de controale la parteneri trebuie să fie realizată măcar la nivel de tranzacție, proiect sau activitate 

comună în cazul în care tranzacția respectivă este caracterizată printr-un risc mai mare decât cel scăzut.  

Bune practici - angajamentele anti-corupție 

Angajamentele anticorupție se aplică atât propriilor angajați cât și partenerilor cu care există relații de afaceri.  

În ceea ce privește partenerii (furnizori, prestatori, executanți de lucrări), aceștia trebuie să prevină corupția inițiată 

de ei înșiși, în numele lor sau în beneficiul lor și prin angajamente anti-mită. În cadrul contractului semnat cu 

partenerii trebuie să existe prevederi care să permită rezilierea în situația în care are loc un incident de corupție.  

Bune practici privind gestiunea cadoruilor, ospitalității, donațiilor sau altor beneficii similare 

Organizația trebuie să implementeze reguli care să trateze prevenirea oferirii, punerii la dispoziție sau acceptarea de 

cadouri, ospitalitate, donații și beneficii similare. Trebuie să existe o procedură care să trateze situația prevăzută de 

lege în care se primesc bunuri cu titlu gratuit în exercițiul atribuțiilor de serviciu în cadrul unor acțiuni de protocol. 

Bune practici privind gestionarea situațiilor în care controalele anti-corupție nu funcționează adecvat 

În situația în care rezultatul unei investigații preventive rezonabile arată că nu este posibilă introducerea de 

controale antimită corespunzătoare care să limiteze riscurile, tranzacția respectivă trebbuie încetată / întreruptă / 
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suspendată / rezuliată / amânată  și trebuie renunțat la relația respectivă până când condițiile de prevenire devin 

satisfăcătoare. 

Bune practici privind avertizarea în interes public 

Cu privire la avertizarea în interes public, organizația trebuie să conceapă și implementeze procese care să permită 

tratarea raportărilor de bună credință în condiții de confidențialitate corespunzătoare, care să permită posibilitatea 

raportării anonime și interzicerea represaliilor asupra celor care au realizat avertizarea în interes public. Organizația 

trebuie să ofere consiliere cu privire la situațiile care ar putea implica activități corupte precum și activități de 

instruire și conștientizare cu personalul.  

Bune practici cu privire la investigarea și tratarea cazurilor de corupție 

Organizația trebuie să implementeze reguli sau procese care să permită identificarea și analiza preliminară a 

situației respective pentru a putea ulterior transfera investigația către alte instituții abilitate în acest sens. 

Organizația trebuie să ofere sprijinul necesar anchetatorilor / investigatorilor pentru realizarea cercetărilor prin 

punerea la dispoziție a informațiilor necesare, cooperarea angajaților și sprijinul conducerii. Ulterior stabilirii 

faptelor, organizația trebuie să analizeze situația pentru a putea trage concluziile utile pentru activitatea sa viitoare 

și prevenirea corupției în viitor.  

Bune practici privind măsurarea performanței 

Bune practici privind monitorizarea, măsurarea, analizarea și evaluarea 

Instituția trebuie să-și definească obiectivele și indicatorii (de performanță, de progres, de risc, de stare, etc.), cu 

alte cuvinte, trebuie să stabilească ce trebuie măsurat, monitorizat și raportat, inclusiv structura, organizarea și 

interpretarea datelor, cine și când realizează activitățile de monitorizare, realizare de analize de date și de evaluare 

calitativă care să reprezinte în cele din urmă baza pentru adoptarea de decizii.  

Evaluarea progresului, rezultatelor, în general a performanței trebuie să fie realizată în condiții de trasabilitate: 

ulterior informațiile relevante trebuie să poată fi reutilizate / reinterpretate într-un context mai amplu, bazat pe 

comparații cu alte seturi de date sau utilizând metode noi de prelucrare.  

În acest context, instituție trebuie să-și evalueze performanța anti-corupție și eficiența /eficacitatea sistemului de 

management anticorupție. În acest sens, organizația trebuie să aibă în vedere următoarele lucruri:  

1. fiecare dintre cele 17 procese specifice a fost descris împreună cu unul sau două obiective asociate cu 

execuția acelui proces.  

2. organizația raportează ca urmare a obligațiilor legale instituite: în legătură cu măsurile preventive 

indicatorii sunt precizați în anexa 3 la HG 1269/2021 și sunt indicatori obligatorii de raportare la final de an 

către Secretariatul Tehnic al SNA. 3. Cele 17 proceduri menționează o serie de alte rapoarte proprii sau 

pentru exterior care reprezintă la rândul lor modalități de evaluaree a performanței anticorupție.  

3. Pentru fiecare măsură inclusă în cadrul Planului de integritate sunt introduși indicatori de realizare a 

măsurii și se specifică sursa de verificare a informației respective.  

4. Grupul de lucru va putea stabili și va stabili și alte elemente de monitorizat și raportat pe măsură ce acestea 

se vor dovedi necesare. 
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Bune practici privind auditarea  

Bunele practici privind auditarea se reflectă în respectarea unei serii de principii: 

• auditul trebuie realizat cu integritate, fără compromisuri morale / etice 

• raportul de audit trebuie să prezinte informație corectă, exactă și veridică 

• realizarea activităților de audit se face cu conștiinciozitate și profesionalism adecvat situației și este 

caracterizată de o atitudine rațională și de perseverență în obținerea informațiilor care ulterior se pot 

constitui în dovezi de audit relevante. 

• realizarea activităților de audit se face cu protejarea informației colectate și aplicarea unui regim de 

confidențialitate acesteia, cu asigurarea securității informației obținute. 

• realizarea activităților de audit se face cu adoptarea unei atitudini de independență, imparțialitate și 

obiectivitate pentru a asigura păstrarea adevărului în informațiile colectate și concluziile ulterioare 

• auditul se realizează prin colectarea de dovezi de audit care asigură informații obiective (prin opoziție cu 

abordarea bazată pe opinii - care prin natura lor sunt subiective). 

• în abordarea ordonată a problemelor precum și în analizele realizate se ia în considerare ordinea 

descrescătoare a riscurilor (de la expunere ridicată la expunere scăzută). 

• organizarea activității de audit se bazează pe planificare - pentru a asigura acoperirea tuturor aspectelor 

relevante într-un interval de timp alocat programului de audit.  

Alte bune practici privind Sistemul de Management Anticorupție 

Sistemul de Management Anticorupție trebuie să fie conform cu cerințele legale; fiecare procedură prevede actele 

normative aplicabile; fiecare proces trebuie să respecte legea; fiecare activitate trebuie să respecte legea.  

Sistemul de Management Anticorupție trebuie să funcționeze astfel încât să conducă la atingerea obiectivelor din 

Agenda de Integritate și implementarea măsurilor identificate în Planul de Integritate. 

Sistemul de Management Anticorupție trebuie să respecte bunele practici incluse în SR ISO 37001:2017. 

Sistemul de Management Anticorupție trebuie să fie eficace în funcționarea sa. 

Bune practici privind administrarea și coordonarea auditării 

Organizația trebuie să: 

• definească și pună în practică un Program de Audit 

• dezvolte planuri de audit pentru fiecare misiune de audit în parte; aceste planuri de audit trebuie să includă 

criteriile de audit pentru fiecare misiune în parte 

• aloce auditori care au nivelul corespunzător de competență  

• urmărească distrubuirea adecvată a Rapoartelor de audit  

• realizeze auditurile în condiții de trasabilitate prin păstrarea informațiilor documentate 

Bune practici privind auditorii 

Auditorii trebuie să: 

• fie alocați cu asigurarea independenței în raport cu domeniul de audit  

• fie alocați din Grupul de Lucru (cu evitarea conflictelor de interese - nu auditează propria activitate) sau 

• fie alocați de la o terță parte sau să 

• reprezinte o combinație a celor de mai sus. 
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Bune practici cu privire la Analiza efectuată de management  

Conducerea organizației trebuie să realizeze la intervale planificate analiza funcționării sistemului. Bunele practici în 

acest domeniu prevăd:  

• analiza managementului trebuie realizată cu implicarea conducerii la cel mai înalt nivel  

• analiza managementului monitorizează conformitatea, adecvarea și eficacitatea Sistemului de 

Management Anticorupție 

• analiza managementului asigură continuitatea aplicării măsurilor adoptate prin urmărirea progresului 

activităților inițiate la analizele precedente ale managementului; de asemenea, analiza va include urmărirea 

implementării măsurilor din Planul de Integritate 

• analiza managementului trebuie să includă revedderea condițiilor interne și externe și modificările suferite 

de acestea care ar putea deteermina adaptări ale Sistemului de Management Anticorupție 

Monitorizarea și analiza realizate trebuie să includă informații referitoare la performanța Sistemului de 

Management Anticorupție, pe categorii:  

• neconformități, numărul și natura lor, acțiuni corective / îmbunătățiri realizate 

• seturile de valori ale indicatorilor de performanță / progres utilizate (a se vedea mai sus) 

• rapoartele de audit - la nivel de constatări și neconformități pentru acumularea de experiență 

• rapoartele rezultate în urma aplicării metodologiei (anexa 4) din HG 599/2018 - cu privire la incidentele de 

integritate (analiza ex-post) 

• rezultatele obținute în cadrul investigațiilor (în mod special a celor rezonabile, preventive) 

• conținutul registrului riscurilor de corupție  

• urmărirea progresului pentru măsurile în curs de implementare și a rezultatelor de eficacitate pentru cele 

deja implementate 

• urmărirea progresului și a rezultatelor inițiativelor de perfecționare a Sistemului de Management 

Anticorupție 

Bune practici în adoptarea deciziilor bazate pe analiza managementului 

Deciziile managementului trebuie să acopere următoarele domenii:  

• proiectele de perfecționare continuă stabilite ca necesare 

• modificările survenite în gama de riscuri de corupție care odată reflectate în registrul riscurilor de corupție 

trebuie să determine aplicarea de măsuri incluse în Planul de Integritate 

• difuzarea către audiența relevantă a sintezei analizei managementului  

Din punct de vedere al organizării analizei managementului, aceasta trebuie:  

• să fie derulată la intervale planificate  

• să utilizeze informațiile colectate din toate sursele utile  

Ca în toate domeniile de funcționare ale Sistemului de Management Anticorupție, și în legătură cu analiza 

managementului și deciziile adoptate trebuie păstrate informații documentate pentru trasabilitate. 
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Bune practici la nivelul Grupului de Lucru / funcției de conformare anti-mită  

• Suplimentar față de activitățile prevăzute mai sus cu privire la analiza managementului, activitățile asociate 

Grupului de Lucru / funcției de conformare anti-mită includ: 

• evaluarea continuă (cu o frecvență mai ridicată) a funcționării Sistemului de Management Anticorupție  

• stabilirea de propuneri pentru abordările adecvate pentru riscurile nou-apărute sau a condițiilor schimbate 

pentru riscurile deja identificate  

• urmărirea sistematică implementării eficace a Sistemului de Management Anticorupție  

• dezvoltarea de rapoarte periodice și ad-hoc pentru conducerea la cel mai înalt nivel, cu privire la toate 

aspectele relevante, cu privire la funcționarea Sistemului, incidentele survenite, investigațiile și auditurile 

realizate. Aceste rapoarte trebuie să fie realizate cel puțin anual, ideal, trimestrial. 

 

Bune practici privind îmbunătățirea continuă 

Pentru a asigura funcția de îmbunătățire continuă, organizația trebuie să asigure în practica ei următoarele:  

• toate neconformitățile identificate trebuie să fie analizate și corespunzător tratate prin acțiuni corective / 

preventive 

• reacție promptă și adecvată la neconformitățile ivite 

• implementarea și execuția de activități pentru control și corecție  

• anticiparea și gestiunea efectelor posibile  

• realizarea unei analize aprofundate pentru neconformitățile identificate  

• stabilirea și caracterizarea cauzelor care au determinat neconformitatea  

• identificarea și caracterizarea cauzelor rădăcină 

• realizarea unei analize de corelare a neconformității cu alte neconformități similare 

• stabilirea și implementarea de măsuri de îmbunătățire  

• monitorizarea și măsurarea ulterioară a efectelor obținute în urma implementării îmbunătățirii 

• inițierea de acțiuni de modificare/ adaptare / ajustare a sistemului de management anticorupție 


