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Scopul acestui manual 
Acest manual este un instrument de informare și prevenție.  

Date fiind efectele nefaste ale corupției în general și ale mituirii în special, Manualul oferă un ghid care 

prezintă faptele de corupție așa cum sunt ele incrimintate de codul penal și oferă explicații cu privire 

la prevenirea și combaterea corupției facilitată de Sistemul de Management Anticorupție (și implicit 

antimită) implementat de Consiliul Județean Brașov.  

Implementarea sistemului permite instituției să reducă probabilitatea și impactul producerii 

fenomenului și transmite un mesaj important și consistent către întreaga comunitate cu privire la 

construcția unei societăți curate, lipsite de flagelul corupției. 

Așa cum arată o serie de studii, efectul final al unei asemenea construcții se reflectă în calitatea vieții, 

bunăstarea și fericirea oamenilor. De asemenea, dezvoltarea și prosperitatea sunt consecințe directe 

ale absenței fenomenului. 

Domeniul de utilizare al manualului  
Manualul se adresează întregului personal al Consiliului Județean Brașov.  
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Definiții, Prevederi legale  
Infracțiuni de corupție prevăute de codul penal1  

Infracțiunile de corupție sunt prevăzute în cadrul Titlului V ”Infracțiuni de corupție și de serviciu”.  

Întrucât ele fac referire la noțiunea de Funcționar Public în sensul Codului Penal, prezentăm 

prevederile cu privire la noțiunea de Funcționar Public (conform Codului Penal):  

Articolul 175 Funcționar public 

(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care,  

• cu titlu permanent sau temporar,  

• cu sau fără o remunerație: 

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor 

puterii  

• legislative,  

• executive sau  

• judecătorești; 

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură; 

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul  

• unei regii autonome, al  

• altui operator economic sau al  

• unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat,  

atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.  

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana  

• care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice 

sau  

• care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului 

serviciu public. 

 

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. 

 
1 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009) EMITENT PARLAMENTUL 
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009 
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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. 

(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. 

Infracțiuni asimilate celor de corupție, prevăzute de Legea 78/2000 

Articolul 10 

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi 

următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri 

ori alte foloase necuvenite: 

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor 

aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este 
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acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare 

judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau 

instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de 

cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare 

ori lichidare judiciară; 

b) acordarea de subvenții cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinației 

subvențiilor; 

c) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în 

alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri 

publice. 

Articolul 11 

(1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un 

operator economic privat, îndeplinește pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesnește 

efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator 

economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării, 

pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. 

Articolul 12 

(1) Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvâarșite în scopul 

obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: 

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau 

însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând 

informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; 

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori 

permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. 

(2) În sensul prezentei legi, operațiunile financiare constau în operațiuni care antrenează circulația de 

capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în 

asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții 

comerciale interne și internaționale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile financiare 

trebuie să constituie o acțiune de intermediere în circulația bunurilor făcută în mod organizat și 

sistematic, în scopul obținerii de profit. 

Articolul 13 

Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat 

ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în 

scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste 

cu inchisoare de la unu la 5 ani. 
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Articolul 13.1 

În cazul infracțiunii de șantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o persoană 

dintre cele prevăzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. 

Articolul 13.2 

În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, dacă funcționarul public a obținut 

pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. 

 

Politica Sistemului de Management Anticorupție (Antimită)  
Abordarea UAT JUDEȚUL BRAȘOV este una integrată în ceea ce privește Sistemul de Management 

Anticorupție și Sistemul de Management Antimită (mita nefiind decât una dintre formele de corupție). 

În conformitate cu cerințele HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, instituția a adoptat Declarația 

de Asumare a Agendei de Integritate care reprezintă echivalentul Politicii din standardul SR ISO 

37001:2017. 

În continuare este prezentată propunerea de Declarație, așa cum a fost inclusă în LA-02. 

DECLARAŢIE 

privind asumarea agendei de integritate organizațională  în coordonatele Strategiei naționale 

anticorupție 2021-2025 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 

2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, 

UAT JUDEŢUL BRAȘOV, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a 

legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor 

consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și 

instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale, 

Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupție pe 

perioada 2021-2025, Viziunea, Misiunea și Valorile enunțate de aceasta, 

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,  

Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi adaptarea locală a 

acestora corespunzător necesităților precum și îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa 

exclusivă a unității administrativ-teritoriale, 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE DE PROMOVARE, SUSŢINERE ȘI ANGAJAMENT,  

prin care își asumă Agenda de Integritate Organizațională și totodată: 
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● Se confirmă angajamentul că la nivelul UAT JUDEȚUL BRAȘOV se dispun toate măsurile în 

vederea prevenirii săvârșirii de fapte de corupție; 

● Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese 

și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea 

în aceasta; 

● Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin 

toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;  

● Susține și promovează respectarea și aplicarea standardelor legale de integritate 

reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025; 

● Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea 

situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea 

interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului 

transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes 

public;  

● Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe 

care o reprezintă, incluzând dar nu limitat la:  

o adaptarea și perfecționarea arhitecturii instituționale;  

o consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative; 

o extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă;  

o dezvoltarea și promovarea continuă a unei culturi a integrității; 

o îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management; 

o reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției 

mediului înconjurător, al protejării patrimoniului cultural; 

o alocarea resurselor umane și financiare necesare; 

● Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea 

cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile 

publice, creşterea gradului general de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin 

măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi contribuția locală la 

dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA; 

● Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației  cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de 

integritate al UAT Consiliul Județean Brașov, precum și referitor la stadiul implementării 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în 

Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare, Anexa nr. 3 la H.G. nr. 

1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025). 
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Agenda de integritate  
Agenda de integritate reprezintă echivalentul Obiectivelor din definiția Sistemelor de Management din 

SR ISO 37001:2017.  

În conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente, 

asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către aceasta, UAT Județul Brașov și-a 

stabilit o Agendă de Integritate Organizațională care include OBIECTIVE GENERALE, SPECIFICE ȘI 

SUPORT. 

Agenda de integritate conține 6 Obiective generale (care se referă la  

• creșterea gradului de implementare a Principiilor și măsurilor de integritate la nivel 

instituțional,  

• reducerea impactului corupției asupra cetățenilor,  

• întărirea managementului instituțional și a capacității administrative,  

• consolidarea integrității în domenii prioritare,  

• creșterea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative,  

• actualizarea și menținerea tuturor sistemelor de management din instituție.  

Acestea sunt detaliate și concretizate în 15 obiective specifice.  

De asemenea, Agenda de integritate mai include 4 obiective referitoare la sprijinirea implementării 

Sistemului de Management Anticorupție. Agenda de integritate poate fi regăsită aici.  
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Registrul riscurilor de corupție  
Registrul riscurilor de corupție reprezintă un instrument de identificare și evaluare dinamică (pe măsură 

ce apar și sunt gesionate) a riscurilor de corupție.  

HOTĂRÂREA 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 ” oferă întreaga informație necesară pentru  identificarea și evaluarea riscurilor de 

corupție.  

 

Structura Registrului Riscurilor de Corupție este următoarea:  

 

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție Stabilirea măsurilor de intervenție 

 

Domeniul de 
activitate în 

care se 
manifestă 
riscul de 
corupție 

Descrierea 
riscului 

Cauze 

P
ro

b
a
b
il
it

a
te

 

Im
p
a
c
t 

E
x
p
u
n
e
re

 /
 

N
iv

e
l 
d
e
 r
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c
 Măsuri de 

intervenție 
Responsabil 
implement

are 

Termen / 
Durată de 

implementare 

 

 

Aplicarea metodologiei sus-menționate a identificat un număr de 132 de riscuri de corupție.  

 

Dintre acestea, 16 sunt cu 

nivel de expunere mediu (4), 

13 cu nivel de expunere 

mediu (6), 4 cu nivel de 

expunere ridicat (9) și 99 cu 

nivel de expunere scăzut 

(expunere mai mică sau 

egală cu 3).  

 

Scăzut
75%

4: Mediu
12%

6: Mediu
10%

9: Ridicat
3%

Distribuția expunerii la riscuri de corupție în cadrul CJ 
Brașov conform analizei inițiale
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Planul de integritate  
Planul de integritate, asociat cu  

• măsurile de prevenție corespunzătoare anexei A3 și  

• Obiectivele din Agenda de integritate este prezentat în continuare.  

El se completează cu secțiunea corespunzătoare riscurilor identificate în cadrul Registrului Riscurilor de Corupție.  

Structura tabelară în care este prezentat Planul de Integritate este următoarea (exemplificativ se prezintă completate primele 3 linii):  

Obiectiv general 

asociat din Agenda 

de Integritate 

Obiectiv specific asociat 

din Agenda de 

Integritate 

Măsuri Indicatori de 

performanță 

Riscuri Surse de 

verificare 

Termen de 

realizare 

Responsabil Buget Observații 

OBIECTIV GENERAL 

NR. 1 - CREŞTEREA 

GRADULUI DE 

IMPLEMENTARE A 

PRINCIPIILOR ȘI 

MĂSURILOR DE 

INTEGRITATE LA NIVEL 

INSTITUȚIONAL  

Obiectiv specific nr. 1.1. – 

Continuarea 

implementării principiilor 

și măsurilor de integritate 

în cadrul Consiliului 

Județean Brașov 

Aprobarea și distribuirea 

în cadrul instituției a 

planului de integritate, 

precum și publicarea 

documentului pe site-ul 

instituției 

Plan de integritate 

aprobat și diseminat (e-

mail)  

Nr de angajați informați 

cu privvire la aprobarea 

planului de integritate.  

Plan de Integritate 

publicat pe site-ul 

instituției 

Nedistribuirea 

planului 

Plan de 

integritate 

aprobat  

Notă de 

informare e-mail 

cu confirmare de 

primire 

30-Jun Președinte GL Nu este cazul 
 

OBIECTIV GENERAL 

NR. 1 - CREŞTEREA 

GRADULUI DE 

IMPLEMENTARE A 

PRINCIPIILOR ȘI 

MĂSURILOR DE 

INTEGRITATE LA NIVEL 

INSTITUȚIONAL  

Obiectiv specific nr. 1.1. – 

Continuarea 

implementării principiilor 

și măsurilor de integritate 

în cadrul Consiliului 

Județean Brașov 

Identificarea și evaluarea 

riscurilor și 

vulnerabilităților la 

corupție specifice 

instituției pe baza 

metodologiei HG 599/2018 

prin aplicarea procedurii 

Managementul riscului de 

corupție 

Nr de riscuri și 

vulnerabilități la 

corupție identificate și 

evaluate 

Caracterul 

formal al 

demersului. 

Personal instruit 

insuficient 

pentru aplicarea 

metodologiei 

Registrul 

Riscurilor* 

Ori de câte 

ori este 

stabilită 

necesitatea 

de către 

Grupul de 

Lucru 

Președinte GL Nu este cazul 
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Obiectiv general 

asociat din Agenda 

de Integritate 

Obiectiv specific asociat 

din Agenda de 

Integritate 

Măsuri Indicatori de 

performanță 

Riscuri Surse de 

verificare 

Termen de 

realizare 

Responsabil Buget Observații 

OBIECTIV GENERAL 

NR. 1 - CREŞTEREA 

GRADULUI DE 

IMPLEMENTARE A 

PRINCIPIILOR ȘI 

MĂSURILOR DE 

INTEGRITATE LA NIVEL 

INSTITUȚIONAL  

Obiectiv specific nr. 1.1. – 

Continuarea 

implementării principiilor 

și măsurilor de integritate 

în cadrul Consiliului 

Județean Brașov 

Implementarea măsurilor 

de remediere a 

vulnerabilităților specifice 

identificate prin aplicarea 

procedurii Controlul 

neconformităților si 

acțiuni preventive/ 

corective 

Nr. Măsuri de remediere 

stabilite și 

implementate 

Nr vulnerabilități 

remediate 

Caracterul 

formal al 

demersului. 

Personal instruit 

insuficient 

pentru aplicarea 

metodologiei 

Registrul 

Riscurilor* 

Ori de câte 

ori este 

stabilită 

necesitatea 

de către 

Grupul de 

Lucru 

GL, Responsabil 

nominalizat 

pentru fiecare 

măsură de 

remediere în 

parte 

În funcție de 

măsurile 

identificate 

Se 

detaliază 

în Extensia  

PI-CJBV-

RRC la 

Planul de 

Integritate 

- Măsuri 

rezultate 

din 

Registrul 

Riscurilor 

de 

Corupție 

Tabelul conține 36 de măsuri distincte asociate cu măsurile preventive obligatorii la nivel national din A3 la HG 1269/2021 respectiv asociate cu Agenda de 

Integritate a instituției. 

 

Planul de Integritate asociat Riscurilor de Corupție identificate în Registrul Riscurilor de Coorupție are un cap de tabel aproape identic (nu conține rubrica 

observații). Exemplificativ se prezintă în continuare 3 linii din această componentă a Planului de Integritate:  
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Obiectiv general 

asociat din Agenda 

de Integritate 

Obiectiv 

specific asociat 

din Agenda de 

Integritate 

Măsuri Indicatori de 

performanță 

Riscuri Surse de 

verificare 

Termen de 

realizare 

Responsabil Buget 

OG. 3 – ÎNTĂRIREA 

ȘI DEZVOLTAREA 

MANAGEMENTULUI 

INSTITUŢIONAL ŞI A 

CAPACITĂŢII 

ADMINISTRATIVE 

PENTRU 

PREVENIREA ŞI 

COMBATEREA 

CORUPŢIEI ÎN 

CONSILIUL 

JUDEȚEAN BRAȘOV 

OS  3.3. - 

Creșterea 

capacităţii de 

gestionare a 

eşecului de 

management 

prin abordarea 

integrată și 

corelată a 

problemelor cu 

ajutorul 

instrumentelor 

care au impact 

asupra 

identificării 

timpurii a 

riscurilor şi 

vulnerabilităţilor 

instituţionale 

COMPARTIMENT MANAGERI PUBLICI - Coordonarea 

dezvoltarii si promovarii turismului durabil in 

Judetul Brasov - Plan de Actiune / Proiecte:  

MĂSURA/MĂSURI:  

Instruire personal în domeniul  - conștientizării 

problemelor legate de prevenirea și combaterea 

corupției. Intensificarea măsurilor de audit / control 

în domeniul identificării, analizei, elaborării de 

propuneri, prioritizării și aprobării de proiecte în 

domeniul dezvoltării și promovării turismului durabil 

în Județul Brașov.  

cu privire la  

SCENARIU:  

Favorizarea / promovarea internă a unor proiecte cu 

un raport (beneficii / cost) mai puțin avantajos în 

defavoarea proiectelor cu un raport (beneficii / 

cost) ridicat.;  

IMPACT:  

Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, 

Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine 

instituție afectată  

Instruire 

realizată 

(Adevărat); 

Număr de 

activități de 

control derulate. 

Ineficacitatea 

instruirii - instruire 

formală, fără 

impact în privința 

conștientizării. 

Control efectuat în 

mod formal, fără 

identificarea 

problemelor și a 

cauzelor reale ale 

acestora. 

Liste de 

participare la 

Instruire,  

Tematică 

instruire ; 

Raport de 

control / 

Raport de audit 

6 luni de la 

aprobarea 

Planului de 

integritate 

Compartiment 

Manageri 

Publici  

Se va 

dimensiona în 

funcție de 

utilizarea de 

instructori 

externi (fonduri 

proprii sau 

fonduri 

europene). Nu e 

cazul planificării 

unui buget 

suplimentar 

(pentru 

control/audit 

realizat cu 

resurse interne) 
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Obiectiv general 

asociat din Agenda 

de Integritate 

Obiectiv 

specific asociat 

din Agenda de 

Integritate 

Măsuri Indicatori de 

performanță 

Riscuri Surse de 

verificare 

Termen de 

realizare 

Responsabil Buget 

OG. 3 – ÎNTĂRIREA 

ȘI DEZVOLTAREA 

MANAGEMENTULUI 

INSTITUŢIONAL ŞI A 

CAPACITĂŢII 

ADMINISTRATIVE 

PENTRU 

PREVENIREA ŞI 

COMBATEREA 

CORUPŢIEI ÎN 

CONSILIUL 

JUDEȚEAN BRAȘOV 

OS  3.3. - 

Creșterea 

capacităţii de 

gestionare a 

eşecului de 

management 

prin abordarea 

integrată și 

corelată a 

problemelor cu 

ajutorul 

instrumentelor 

care au impact 

asupra 

identificării 

timpurii a 

riscurilor şi 

vulnerabilităţilor 

instituţionale 

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE - Sistem Intefrat 

de Gestiuner a Deseurilor la nivel Judetean - 

Infrastructura functionala de gestiune a deseurilor la 

nivel judetean:  

MĂSURA/MĂSURI:  

Elaborare / Adaptare procedură de lucru pentru  - 

pentru introducerea de controale suplimentare, în 

special pentru recepția serviciilor de gestiune a 

deșeurilor, pentru controlul activităților celor care 

gestionează deșeurile cu scopul verificării 

conformității activității.   

cu privire la  

SCENARIU:  

Atribuirea defectuoasă a serviciului de gestiune a 

deșeurilor. Acceptarea de soluții și ulterior de 

servicii de gestiune neconformă, ineficace / 

ineficiente în detrimentul interesului UAT.;  

IMPACT:  

, Pierderi materiale mari, Nr mare persoane afectate 

, Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție 

afectată  

Modificare 

efectuată în 

procedura de 

lucru (Adevărat) 

Rezistență la 

introducerea unui 

control suplimentar 

Procedura 

modificată 

1 an de la 

momentul 

adoptării 

Planului de 

Integritate  

Direcția 

Management 

Proiecte - SMID 

Se va 

dimensiona în 

funcție de 

utilizarea de 

instructori 

externi (fonduri 

proprii sau 

fonduri 

europene). Nu e 

cazul planificării 

unui buget 

suplimentar 

(pentru 

control/audit 

realizat cu 

resurse interne) 
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Obiectiv general 

asociat din Agenda 

de Integritate 

Obiectiv 

specific asociat 

din Agenda de 

Integritate 

Măsuri Indicatori de 

performanță 

Riscuri Surse de 

verificare 

Termen de 

realizare 

Responsabil Buget 

OG 1 - CREŞTEREA 

GRADULUI DE 

IMPLEMENTARE A 

PRINCIPIILOR ȘI 

MĂSURILOR DE 

INTEGRITATE LA 

NIVEL 

INSTITUȚIONAL  

OS  1.1. – 

Continuarea 

implementării 

principiilor și 

măsurilor de 

integritate în 

cadrul 

Consiliului 

Județean Brașov 

BIROU AUDIT PUBLIC INTERN - Desfășurarea 

misiunilor de audit public intern - Raport de audit 

public intern:  

MĂSURA/MĂSURI:  

Instruire personal în domeniul  - conștientizării 

problemelor legate de prevenirea și combaterea 

corupției.   

cu privire la  

SCENARIU:  

Efectuarea defectuoasă a activității de audit cu 

ignorarea / neglijjarea aspectelor legate de 

neconformități. ;  

IMPACT:  

Pierderi financiare mari, Pierderi materiale mari, Nr 

mare persoane afectate , Operațiuni / climat 

afectate , Imagine instituție afectată  

Instruire 

realizată 

(Adevărat)  

Ineficacitatea 

instruirii - instruire 

formală, fără 

impact în privința 

conștientizării. 

Liste de 

participare la 

Instruire,  

Tematică 

instruire  

6 luni de la 

aprobarea 

Planului de 

integritate 

Șef Birou API Se va 

dimensiona în 

funcție de 

utilizarea de 

instructori 

externi (fonduri 

proprii sau 

fonduri 

europene)  

 

Măsurile în această componentă a Planului de Integritate au următoarea structură.  

• Unitatea organizațională unde se realizează activitatea analizată  

• Activitatea concertă realizată  

• Măsura stabilită  

• Scenariul de risc de corupție pentru care s-a stabilit măsura  

• Impactul estimat al materializării riscului de corupție.  

În forma sa actuală extensia Planului de Integritate asociată cu Registrul Riscurilor de Corupție conține 33 de măsuri.  
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Sistemul de Management Anticorupție  
Conform SR ISO 37001:2017:  

• un Sistem de Management reprezintă un ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune ale 

unei organizaţii prin care se stabilesc  politicile şi obiectivele, precum şi procesele prin care se 

realizează aceste  obiective. 

• O Organizație este o persoană sau grup de persoane care are propriile sale funcţii cu 

responsabilităţi, autorităţi şi relaţii pentru a-şi îndeplini obiectivele  

• persoană sau grup de persoane care are propriile sale funcţii cu responsabilităţi, autorităţi şi 

relaţii  pentru a-şi îndeplini obiectivele (3.11) 

• Politică: intenții și direcție ale unei organizații, așa cum sunt exprimate oficial de managementul 

său de la cel mai înalt nivel sau de organul său de conducere 

• Obiectiv: rezultat de îndeplinit 

• Proces: ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elemente de intrare în 

elemente de ieșire 

Funcționarea în ansamblu a Sistemului de Management Anticorupție (care include Sistemul de 

Management Antimită) este prezentată în procedura ”Managementul riscului de corupție (PPCJBV)” – a 

se vedea în continuare.  
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Grupul de Lucru, alte resurse și responsabilități. Funcția de conformare anti-mită. 

Activitatea Grupului de Lucru  este precizată atât prin Regulamentul de Organizare și Funcționare specific 

cât și prin rolurile precizate în  procedurile nou introduse.  

În principal,  atribuțiile Grupului de Lucru sunt următoarele:  

Misiunea grupului de lucru este  

• stabilirea,  

• implementarea și  

• menținerea  

unui  

• Sistem de Management Anti-Corupție în conformitate cu cerințele HOTĂRÂRII nr. 1.269 din 17 

decembrie 2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor 

aferente acesteia și, într-o manieră integrată în cadrul Sistemului de Management Anti-Corupție, 

a elementelor care răspund cerințelor specifice unui  

• Sistem de Management Anti-MItă, corespunzătoare standardului SR ISO 37001:2017.  

 

Organizarea Grupului de Lucru 

Grupul de lucru pentru integritate este constituit din  

• Coordonatorul de la nivelul conducerii instituţiei pentru SNA.  

• Persoana de contact la nivel de expert pentru SNA,  

• Consilierul de etică și  

• Persoana responsabilă cu implementarea legii accesului la informații publice și legii privind 

transparența decizională  

Concomitent cu numirea Grupului de Lucru va fi numit și Secretarul Grupului de Lucru. 

 

Funcționarea Grupului de Lucru  

Coordonatorul Grupului de Lucru asigură toate activitățile de management în cadrul Grupului de Lucru și 

în interiorul organizației, necesare pentru stabilirea, implementarea și menținarea Sistemului de 

Management Anti-Corupție.  

Coordonatorul răspunde de  

• planificarea,  

• monitorizarea și  

• raportarea activității Grupului de Lucru precum și de  

• coordonarea analizei managementului și în consecință de  

• luarea și  

• implementarea deciziilor necesare îndeplinirii misiunii, precum și de  

• urmărirea implementării acestor decizii până la atingerea scopului pentru care au fost adoptate.   
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Membrii Grupului de lucru au următoarele atribuții:  

a) informarea personalului instituției cu privire la aplicarea metodologiei privind elaborarea planului 

de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; 

b) identificarea vulnerabilităţilor şi activităţilor/funcţiunilor cu risc de corupţie; 

c) evaluarea multicriterială a vulnerabilităţilor şi activităţilor/funcţiunilor cu risc de corupţie; 

d) redactarea raportului de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de 

remediere a acestora; 

e) întocmirea Planului de integritate la nivelul instituției; 

f) redactarea minutelor întâlnirilor grupului de lucru în care vor fi menționate activitățile 

desfășurate, rezultatele obținute și documentele elaborate. 

g) informarea personalului instituției cu privire la obligațiile ce îi revin pentru implementarea 

Planului de integritate la nivelul instituției 

h) monitorizarea implementării măsurilor din Planul de Integritate și luarea deciziilor necesare pentru 

ajustare și corecție în implementare 

i) perfecționarea continua a Sistemului de Management AntiCorupție prin coordonarea dezvoltării de 

proceduri pentru procesele necesare funcționării acestui sistem, cu extinderea / detalierea atribuțiilor 

prevăzute în acest articol prin procedurile respective:  

• Managementul riscului de corupție 

• Elaborare și actualizare Cod de etică și de 

conduită 

• Declararea averii și a intereselor 

• Declararea cadourilor 

• Management conflicte de interese 

• Management incompatibilități 

• Asigurare transparență decizională 

• Asigurare acces la informații de interes 

public 

• Derulare Audit intern SMAC - SMAM 

• Controlul neconformităților si acțiuni 

preventive/ corective 

• Avertizare în interes public 

• Stabilire, comunicare și aplicare interdicții 

după încheierea angajării în cadrul instituțiilor 

publice (Pantouflage) 

• Managementul funcțiilor sensibile 

• Elaborare și actualizare Manual anti-mită 

• Investigare preventivă rezonabilă 

• Management angajamente anti-mită 

• Evaluare și tratare incidente de integritate 

/ riscuri de corupție materializate 

 

 

Grupul de lucru va beneficia de serviciile Secretarului Grupului de Lucru care va asigura în principal  

• administrarea documentelor de lucru și oficiale precum și  

• comunicarea / relația cu celelalte departamente și  

• planificarea / logistica activităților interne ale grupului  

In desfășurarea activităților sale, Grupul de lucru beneficiază de sprijinul conducătorilor 

compartimentelor din structura organizatorica a instituției, aceștia având obligația de a transmite, in 

termenele fixate, informatiile sau documentele solicitate. Regulamentul mai precizează cerințe privind 

adoptarea deciziilor și conduita Grupului de Lucru.  

Conform SR ISO 37001:2017, funcția de conformare anti-mită are următoarea definiție: persoană 

(persoane) cu responsabilitate şi autoritate pentru funcţionarea sistemului de management anti-mită. 

Așa cum se poate remarca, Grupul de Lucru respectă definiția. În cadrul Grupului de Lucru, poate fi 

nominalizată o persoană care să se specializeze în înțelegerea și aplicarea cerințelor de standard, în 

plus față de cerințele legale aplicabile.  
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Procedurile specifice sistemului de management anticorupție  

Procedurile sunt prezentate pe scurt în tabelul următor.  

ID Index Denumire 

proces 

Scop - Rezumatul procedurii Scop - Livrabil Beneficiarul 

livrabilului 

Scop - Necesitatea 

procesului (motivare) 

225 LB10-

01 

Managementul 

riscului 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, SMAC 

supus perfecționării continue 

Instituția, 

Cetățenii UAT, 

Societatea 

civilă 

Procesul asigură tratarea 

fenomenului corupției în 

toate etapele sale, în scopul 

creării și menținerii unui 

Sistem de Management Anti-

Corupție 

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 

Procesul este necesar în 

vederea creșterii calității 

serviciului public oferit 

cetățenilor prin stabilirea/ 

actualizarea normelor de 

etică și conduită și pentru 

îmbunătățirea relațiilor 

interne și evitarea 

incidentelor de integritate 

prin consiliere. 
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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 

Procesul asigură un grad 

crescut de transparență cu 

privire la aleșii locali, 

funcționarii publici angajați în 

cadrul instituției și personalul 

contractual și reprezintă un 

instrument de prevenție în 

lupta anti-corupție. 

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. 

Procesul asigură prin 

transparență eliminarea 

suspiciunilor în legătură cu 

primirea de mită / foloase 

necuvenite de către angajați/ 

demnitari / reprezentanți în 

cadrul activităților de 

protocol desfășurate în relația 

cu alte instituții / organizații. 

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 

Procesul este necesar pentru 

gestiunea corectă a 

potențialelor conflicte de 

interese și evitarea apariției 

situațiilor de conflict de 

interese. 
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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 

Asigurarea soluționării legale 

a situațiilor de 

incompatibilitate identificate 

și prevenirea situațiilor de 

incompatibilitate 

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 și propunerile 

aprobate, Adrese de răspuns 

care motivează refuzul de 

includere a sugestiilor și 

propunerilor inadecvate, Actul 

normativ adoptat, Raport 

privind transparența 

decizională 

Societatea 

civilă, 

Comunitatea 

Județului 

Brașov, UAT 

Procedura asigură creșterea 

gradului de transparență 

decizională prin participarea 

activă a societății civile în 

procesul de luare a deciziilor 

administrative și de elaborare 

și adoptare a actelor 

normative 
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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 

Procesul asigură 

transparentizarea activității 

prin furnizarea de informații 

de interes public către 

factorii interesați. 

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. 

Înregistrarea în Registrul 

Special. Soluția formulată de 

Comisia de Soluționare a 

Avertizărilor în Interes Public 

prin Raportul CSAI privind 

Avertizarea în Interes Public 

Instituția, 

Cetățenii UAT, 

Organe 

abilitate 

Prevenirea și Combaterea 

corupției la nivelul instituției. 

Preluarea și tratarea 

corespunzătoare a tuturor 

semnalelor primite cu privire 

la posibile fapte de corupție. 
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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. 

Evidențe privind angajații și 

foștii angajați aflați sub 

incidența prevederilor 

referitoare la pantouflage. 

Cunoștințe însușite de către 

angajați cu privire la 

prevederile legale în acest 

domeniu. 

Instituția, 

Comunitatea 

Procesul este necesar în 

vederea prevenirii și 

combaterii corupției prin 

evitarea următoarelor situații 

(lista nu este exhaustivă) 

preluate din definiția 

pantouflage-ului din HG 

1269/2021: 1. anumite 

informații dobândite în 

serviciul public să nu fie 

utilizate în mod abuziv 

ulterior; 2. exercitarea 

autorității de către un 

funcționar public să nu fie 

influențată câștigul personal 

(inclusiv prin speranța sau 

așteptarea unei angajări 

viitoare în mediul privat ca 

recompensă pentru 

exercitarea autorității în 

favoarea entității din mediul 

privat); 3. să se asigure că 

accesul și contactele 

actualilor precum și ale 

foștilor funcționari publici nu 

sunt utilizate pentru 

beneficiile nejustificate ale 

funcționarilor sau ale altora. 
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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 

Protecția instituției în fața 

riscurilor acumulate în 

dreptul anumitor funcții din 

cadrul organizației 

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 

Creșterea gradului de 

conștientizare și motivare a 

personalului privind 

prevenirea fenomenului 

corupției 
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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 

Procedura este necesară în 

vederea asigurării 

transparenței prin realizarea 

de investigații atât asupra 

candidaților/ angajaților cât 

și a colaboratorilor instituției 

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 

Procesul ridică nivelul de 

conștientizare și stabilește 

obligații suplimentare pentru 

colaboratori/ angajați cu 

privire la conduita corectă în 

activitatea desfășurată. 
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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 adecvate situației 

constatate, în limitele atribuțiilor 

instituției publice. 

Raport privind incidentul de 

integritate (CJBv), Raport 

anual privind incidentele de 

integritate 

Instituția, 

Societatea 

civilă, 

Cetățenii UAT 

Creșterea gradului de 

eficientizare în ceea ce 

privește evaluarea și tratarea 

incidentelor de integritate; 

evaluarea ex-post a 

incidentelor de integritate din 

cadrul autorităților sau 

instituțiilor publice prin 

obținerea și analiza 

informațiilor relevante și 

propunerea măsurilor de 

prevenire și control. 

Evaluarea incidentelor de 

integritate reprezintă 

activitatea desfășurată de 

către responsabilul desemnat 

în acest scop de către 

conducătorul instituției, 

constând în obținerea și 

analiza de informații 

relevante privind incidentele 

de integritate și propunerea 

măsurilor de prevenire și/sau 

control. 
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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 

Instituția, 

Cetățenii 

Procesul asigură închiderea 

buclei de feedback privind 

performanța și problemele 

Sistemului de Management 

Anti-Corupție și Anti-Mită în 

vederea perfecționării 

continue. 

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 Consiliul 

Județean 

Brașov, 

Cetățenii UAT 

Procedura este necesară în 

vederea asigurării unui cadru 

instituțional favorabil 

prevenirii / corectării 

neconformităților specifice 

Sistemului de Management 

Anti-Corupție (Anti-Mită). 
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LB10-01 Managementul riscului de corupție (PMA) – Funcționarea sistemului  

Funcționarea Sistemului de Management Anticorupție – așa cum e descris în procedura ”Managementul 

riscului de corupție (PPCJBV)” prevede următoarele activități principale:  

1. Crearea /actualizarea periodică a cadrului organizațional (numirea/ completarea Grupului de 

Lucru, crearea capacității operaționale a acestuia) 

2. Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție, completarea Registrului Riscurilor de Corupție și 

a Planului de Integritate 

3. Derularea activităților organizației (procese nou introduse cu caracter preventiv și de 

combatere, ca parte a sistemului și procese vechi în care se introduc bucle suplimentare de 

control care susțin obiectivele sistemului) 

4. Realizarea activității de Monitorizare-Raportare a sistemului, în principal în cadrul Grupului de 

Lucru. Monitorizarea vizează atât implementarea Planului de integritate cât și monitorizarea 

execuției proceselor specifice sistemului respectiv a tuturore celorlalte procese deja existente 

care au impact asupra obiectivelor sistemului.  

5. Realizarea activității de audit intern a Sistemului dar și identificarea eventualelor situații de 

neconformitate. 

6. Realizarea analizei managementului atât pentru datele obținute prin monitorizare-raportare cât 

și pentru datele obținute din misiunile de audit cu adoptarea de decizii privind controlul 

neconformităților și inițierea de proiecte de îmbunătățire continuă.  
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Controale operaționale – categorii de măsuri pentru prevenirea corupției – mituirii 

Exemplele de controale operaționale (non-financiare) includ:  

a) externalizarea - utilizarea unor contractanți, subcontractanți, furnizori și consultanți aprobați care 

au fost  supuși unui proces de precalificare, prin care este evaluată probabilitatea participării lor la  

mituire; acest proces este posibil să includă investigații preventive rezonabile de tipul  specificat în 

articolul A. 10;  

b) evaluarea:  

1) necesității și legitimității serviciilor care urmează să fie furnizate organizației de către un  partener 

de afaceri (cu excepția clienților);  

2) realizării corecte a serviciilor;  

3) dacă toate sumele care vor fi plătite partenerului de afaceri sunt rezonabile și  proporționale cu 

serviciile respective.  

Acest aspect este important pentru evitarea riscului  ca partenerul de afaceri să folosească o parte din 

această sumă primită de la organizație  pentru a oferi mită în numele sau în beneficiul organizației.  

De exemplu, dacă un agent a  fost desemnat de către organizație să ajute în procesul de vânzare și 

urmează să  primească un comision sau un onorariu de succes în urma câștigării contractului de către  

organizație, este necesar ca organizația să fie convinsă în mod rezonabil că acel  comision este 

rezonabil și proporțional cu serviciile legitime furnizate în mod real de către agent, luând în 

considerare riscul pe care agentul și-l asumă în cazul necâștigării  contractului.  

Dacă se plătește un comision sau un onorariu de succes disproporționat de  mare, există un risc crescut 

ca o parte din acesta să fie utilizat în mod necorespunzător  de către agent pentru a convinge o 

persoană publică oficială sau un angajat al clientului  organizației să atribuie contractul organizației.  

Organizația le poate solicita, de  asemenea, partenerilor săi de afaceri să prezinte o documentație care 

să demonstreze  că serviciile au fost furnizate;  

c) atribuirea contractelor, atunci când este posibil și rezonabil, doar după derularea unui proces  corect 

de licitație competitivă și, atunci când este cazul, transparent, între cel puțin trei  competitori;  

d) solicitarea ca cel puțin două persoane să evalueze dosarele de licitație și să aprobe atribuirea  unui 

contract;  

e) implementarea unei separări a sarcinilor, astfel încât personalul care aprobă atribuirea unui  contract 

să fie diferit de cel care solicită achiziția contractului și să fie dintr-un departament  sau funcție 

diferită de cel/cea care gestionează contractului sau aprobă activitățile derulate  prin contract;  
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f) solicitarea semnăturilor a cel puțin două persoane pe contracte și pe documentele care  modifică 

termenii unui contract sau prin care se aprobă activitățile realizate și produsele  furnizate prin 

contract;  

g) alocarea unui nivel mai ridicat de supraveghere din partea managementului asupra  tranzacțiilor cu 

risc potențial ridicat;  

h) protejarea integrității dosarelor de licitație și a altor informații sensibile referitoare la preț prin  

permiterea accesului doar pentru persoanele relevante;  

i) furnizarea unor instrumente și formulare adecvate pentru a ajuta personalul (de exemplu   

• ghiduri practice,  

• liste cu ce trebuie făcut şi ce nu,  

• ierarhie de aprobare,  

• liste de verificare,   

• formulare,  

• fluxul de lucru în sistemul informatic).  

Controale financiare – categorii de măsuri pentru prevenirea corupției – mituirii  

Controalele financiare reprezintă sistemele de management și procesele implementate de către  

organizație pentru gestionarea tranzacțiilor financiare în mod corespunzător și înregistrarea corectă,  

completă și la timp a tranzacțiilor. în funcție de mărimea organizației și de dimensiunea tranzacțiilor,  

controalele financiare implementate de o organizație, care pot reduce riscul de mituire, ar putea  

include, de exemplu:  

a) implementarea unei separări a sarcinilor, astfel încât aceeași persoană să nu poată să și  inițieze să și 

aprobe o plată;  

b) implementarea unor niveluri adecvate de autoritate pentru aprobarea plăților (astfel încât  

tranzacțiile semnificative să necesite mai multe aprobări la nivelul managementului  superior....);  

c) verificarea dacă desemnarea beneficiarului plății și dacă lucrările sau serviciile efectuate au  fost 

aprobate prin mecanismele de aprobare relevante ale organizației);  

d) solicitarea a cel puțin două semnături pentru aprobarea plății;  

e) solicitarea de documentație justificativă corespunzătoare, care să fie anexată aprobărilor de  plată;  

f) restricționarea utilizării numerarului și implementarea unor metode eficace de control al  

numerarului;  

g) solicitarea unor categorisiri și descrieri ale plăților în contabilitate care să fie precise și clare;  

h) implementarea analizei periodice efectuate de management asupra tranzacțiilor financiare  

semnificative;  

i) implementarea de audituri financiare independente și periodice și schimbarea, în mod regulat,  a 

persoanei sau a organizației care realizează auditul. 

  



 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

 

3
1

 

Instruire și conștientizare  

Atât procedurile nou-adoptate cât și Planul de Integritate prevăd activități de instruire și 

conștientizare.  

Obligațiile organizației includ cerințele prezentate în continuare.   

Organizația trebuie să determine și să pună la dispoziție resursele necesare pentru stabilirea, 

implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită. 

Organizația trebuie să:  

a)      să determine competențele necesare ale persoanei (persoanelor) care realizează lucrări sub 

controlul organizației care influențează performanța anti-mită; 

b)      să se asigure că aceste persoane sunt competente pe baza studiilor, instruirilor sau experienței 

adecvate; 

c)      atunci când este aplicabil, să întreprindă acțiuni de dobândire și de menținere a competenței 

necesare și să evalueze eficacitatea acțiunilor întreprinse; 

d)      să păstreze informații documentate corespunzătoare, ca dovadă a competenței. 

 

Organizația trebuie să asigure personalului conștientizarea și instruirea adecvate și adaptate, 

referitoare la anti-mită. O astfel de instruire trebuie să trateze următoarele aspecte, după caz, luând 

în considerare rezultatele evaluării riscului anti-mită: 

a)      politica anti-mită, procedurile și sistemul de management anti-mită și obligația personalului de a 

se conforma acestora; 

b)      riscul de mituire și prejudiciile pentru personal și organizație care pot rezulta din cauza mituirii; 

c)      circumstanțele în care poate să apară mituirea în cadrul sarcinilor încredințate și modul de 

recunoaștere a acestor circumstanțe; 

d)      modul în care să se recunoască și să se răspundă la solicitările sau ofertele de mită; 

e)      modul în care personalul poate ajuta la prevenirea și evitarea mituirii și poate să recunoască 

indicatorii cheie de risc de mituire; 

f)       contribuția personalului la eficacitatea sistemului de management anti-mită, inclusiv beneficiile 

performanței îmbunătățite anti-mită și ale raportării cazurilor suspectate de mituire; 

g)      implicațiile consecințelor potențiale ale neconformării cu cerințele sistemului de management 

anti-mită; 

h)      cum și cui se pot raporta orice preocupări (a se vedea 8.9); 

i)       informații referitoare la instruiri și resurse disponibile. 

 

Personalului trebuie să i se asigure cu regularitate conștientizare și instruire anti-mită (la intervale 

planificate, determinate de organizație), corespunzător rolurilor lui, riscurilor de mituire cărora îi este 

expus și oricărei circumstanțe care se modifică. Programele de conștientizare și instruire trebuie 

actualizate periodic, după cum este necesar, pentru a reflecta informațiile noi relevante. 

Luând în considerare riscurile de mituire identificate, organizația trebuie, de asemenea, să 

implementeze proceduri care tratează conștientizarea și instruirea anti-mită a partenerilor de afaceri 

care acționează în numele său sau în interesul său și care ar putea să reprezinte pentru organizație un 

risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut. Aceste proceduri trebuie să identifice 

partenerii de afaceri pentru care este necesară o astfel de conștientizare și instruire, conținutul 

acestora și mijloacele prin care trebuie asigurată instruirea. 
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Organizația trebuie să păstreze informații documentate referitoare la procedurile de instruire, 

conținutul instruirii, precum și data și participanții la instruire. 

Cum să răspunzi la o propunere de mituire ? 

Pot fi imaginate nenumărate scenarii privind mituirea și circumstanțele acesteia.  

Simplificând lucrurile, mita nu trebuie acceptată, indiferent de circumstanțe.  

Putem distinge câteva situații și abordări distincte: 

1. Anticiparea: instituția face publicitate cu privire la prevenirea și combaterea corupției și 

afișează în spațiile publice ale instituției postere care să descurajeze mituirea (ex. ”în această 

instituție nu se primesc ”atenții””). De menționat că există disponibile pe internet o multitudine 

de metafore grafice sugestive care pot însoți mesajul principal.  În plus, existența și notificarea 

faptului că zona este supravegheată video și audio poate reprezenta un factor descurajant 

important.  

2. Aluzia: mituitorul propune mita într-un mod aluziv ”să știți că la final vom fi amândoi 

mulțumiți”, ”eu nu rămân dator nimănui”, etc. O atitudine fermă a funcționarului dublată de 

mesajul potrivit este suficientă în acest caz: „pentru noi, vă spun categoric, unica mulțumire 

este sentimentul datoriei împlinite; solicitarea dvs. va fi analizată cu profesionalism și cu 

respectarea legii”; dacă există afișele menționate la punctul 1, atunci funcționarul poate invita 

persoane respectivă să recitească afișele ”vă invit să remarcați afișele noastre cu privire la 

politica anticorupție pe care am adoptat-o”.  

3. Abordarea directă, insistentă: mituitorul oferă direct mita funcționarului sau insistă verbal ca 

acesta s-o primească. Este situația în care, dacă după un refuz inițial ferm ”vă rog să nu 

insistați, în această instituție nu se acceptă mită!”, mituitorul insistă (ceea ce este puțin 

probabil), trebuie să chemați doi colegi în calitate de martori (unul poate fi șeful ierarhic) 

cărora trebuie să le relatați – de față cu mituitorul – situația. Cei doi martori sunt în principal 

pentru protecția dvs. dar dacă mituitorul nu-și schimbă atitudinea atunci trebuie să apelați la 

poliție și din acest moment, bazat pe cele trei declarații și eventuala ”atenție” vor putea fi 

demarate cercetările. 

4. Surpriza: mituitorul strecoară mita printre documentele prezentate și funcționarul observă cu 

întârziere acest lucru, după ce mituitorul a plecat. Și în acest caz, trebuie să fie chemați doi 

colegi martori cărora să le fie prezentată situația și mita și concomitent să fie apelată poliția 

pentru demararea cercetărilor.  

În situațiile 1 și 2 mituirea a fost evitată; în situațiile 3 și 4 mituirea a avut loc, cu precizarea că acest 

lucru s-a întâmplat împotriva voinței funcționarului public.  

Trebuie să menționăm că în codul penal este incriminată și tentativa dar în general tentativa este 

mai greu de dovedit (în absența unui sistem de supraveghere audio și video) iar scopul instituției 

publice de a oferi servicii publice în mod corect și fără corupție va fi atins și printr-o abordare care 

poate avea rol educativ. 

Cu siguranță experiența refuzului și atitudinea categorică a funcționarului vor avea un efect pozitiv 

educativ asupra majorității cetățenilor aflați în situațiile prezentate mai sus.  
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Consecințele neconformării  

Consecințele neconformării sunt multiple și pot fi clasificate pe trei niveluri:  

• individual,  

• instituțional și  

• la nivelul întregii societăți. 

Efectele corupției asupra individului 

Principalele efecte ale corupției la nivelul individului sunt: 

• Pierderea libertăţii (inclusiv pentru cei care nu denunţă faptele de corupţie). 

• Pierderea locului de muncă. 

• Pierderea familiei, prietenilor, partenerilor de afaceri. 

• Pierderea banilor (credite, acoperirea de daune, cheltuieli judiciare). 

• Oprobiul public Traume psihice: mustrări de conştiinţă, regrete, depresie, pierderea încrederii 

în sine. 

Efectele asupra instituției:  

În relația cu cetățenii, corupția erodează constant credibilitatea în instituție și în managementul 

acestuia, creează sentimente de ură, dorințe de răzbunare, chiar și față de cei care nu sunt corupți. 

În relația cu colegii, dispare motivația corectă (realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu) și 

se instalează motivația falsă (obținerea de avantaje materiale pe alte căi decât munca). 

Efectele corupției asupra sistemului 

La nivel de sistem, corupția afectează însăși democrația și statul de drept.  

Economia națională este subminată, banii sunt prost gestionați, instituțiile își pierd legitimitatea, 

justiția nu mai poate fi eficientă, siguranța cetățenilor este amenințată, imaginea țării se degradează.  

Oamenii încep să vadă democrația și libertatea ca pe o cauză a corupției, iar de aici până la instalarea 

dictaturii și violenței nu mai este decât un pas. 

Corupția este o BOALĂ care distruge societatea. Este un fenomen social prin condițiile de existență și 

antisocial prin consecințele sale. Odată cu incriminarea ei, corupția a devenit și un fenomen juridic. 

Toate societățile care au dispărut au fost victima unei conjuncturi letale dintre corupție și ignoranță.  


