
 
 
 

 
   1 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Suport de curs  

MODUL I: ETICA ȘI INTEGRITATEA 

 

Consiliul județean Brașov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
   2 

 

 
 

Suportul de curs a fost elaborată în cadrul proiectului „Mecanisme eficiente în vederea 

prevenirii corupției în administrația județului Brașov” cod SIPOCA 1128, cod MySMIS 

152068 cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa 

prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv 

specific: 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice.  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și consolidarea capacității 

administrative a Consiliului Județean Brașov prin eficientizarea activităților de prevenire 

și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității 

pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul 

decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și 

aleșilor locali. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: a. creșterea gradului de 

implementare a măsurilor de prevenire a a corupției și a indicatorilor de evaluare; b. 

creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din 

administrația publică locală, cât și în rândul cetățenilor; c. îmbunătățirea cunoștințelor 

și competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție. 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României. 

 

Material distribuit gratuit 
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1. Introducere 

 

Consiliul județean Brașov derulează 2 sesiuni de formare profesională organizate în 2 module: I. 

Etica și integritatea și II. Prevenirea si combaterea corupției , având ca finalitate certificarea 

competențelor dobândite de participanți.Formarea se desfășoară în cadrul proiectului 

„Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției în administrația județului Brașov” cod 

SIPOCA 1128, cod MySMIS 152068 cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020.  

Tematica programului de formare profesională pentru Modulul I Etica și integritatea are o durată 

de 30 de ore și urmărește atingerea următoarelor obiective:  

• Creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul Consiliului Județean 

Brașov; 

• Conștientizarea principiilor managementului integrității, anticorupție; 

• Capacitatea de a identifica o faptă de corupție; 

• Planificarea și organizarea analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție;  

• Dezvoltarea capacitații analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor și 

vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de integritate; 

• Identificarea politicilor şi procedurilor interne anticorupție și evaluarea eficacității 

acestora în raport cu standardele naționale și internaționale, precum și în raport cu riscurile de 

corupție; 

• Elaborarea unui plan de integritate. 

• Facilitarea implementării cerințelor SNA 2021-2025 Creșterea gradului de conștientizare 

a angajaților cu privire la consecințele încălcării cerințelor legale anticorupție, combaterea 

corupției, cunoașterea rolului organismelor de prevenire și combatere a corupției 2021 -2025 și a 

Standardului ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mita; 

 La finalul acestui modul, participanții vor putea să:  

• Să specifice principalele noțiuni despre etică; 

• Să cunoască reglementările în domeniul eticii; 

• Să evalueze organizația din punct de vedere al eticii; 

• Să cunoască cauzele, riscurile si efectele comportamentului neetic; 

• Să implementeze mecanisme si instrumente de gestionare a incidentelor de integritate; 

• Să implementeze SNA 2021-2025 si ISO 37701:2016; 

• Să cunoască modalitățile de gestionare a incidentelor de integritate; 

 

În vederea dobândirii acestor competențe, în cadrul programului de formare vor fi abordate, dar 

fără a se limita la, următoarele teme:  
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• Noțiuni generate despre: Etica, integritate, corupție, relația dintre etică, integritate și 
corupție; 

• Percepția și atitudinea oamenilor în fața comportamentului neetic din instituțiile publice; 

• Reglementările legale din domeniul eticii, integrității și anticorupției; 

• Codul etic / Codul de conduită / Codul de deontologie profesională; 

• Evaluarea organizației din punct de vedere al eticii, integrității și anticorupție; 

• Aspecte privind: cauzele comportamentului neetic, vulnerabilitățile instituției în fața 
comportamentului neetic, riscurile de comportament neetic, efectele comportamentului 
neetic; 

• Mecanisme și instrumente de gestionare a incidentelor de integritate: Sistemul de control 
intern/managerial - Standardul 1: Etica și integritatea, Strategia Națională Anticorupție 
2021 -2025, ISO 37001:2016, 37001 :2016 - Sisteme de management anti-mită; 

• Gestionarea incidentelor de integritate: Identificarea incidentelor de integritate 
(Avertizorul de integritate), analiza incidentelor de integritate, soluționarea incidentelor 
de integritate, luarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea incidentelor de 
integritate. 

Programul de formare cuprinde de asemenea tematici referitoare la dezvoltarea durabilă și  

egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. 

 " 

Asigurarea integrității și combaterea corupției în exercitarea demnităților și funcțiilor publice 

sunt componente esențiale ale unui stat de drept și sunt prevăzute în convențiile pe care România 

le-a ratificat: 

• UNCAC – Convenţia Naţiunilor Unite Împotriva Corupţiei 
(http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/) UNCAC este primul instrument 
universal şi global privind cooperarea transnaţională dintre state în vederea eradicării 
fenomenului de corupţie, a fost adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin 
Rezoluţia nr. 58/4 din 31 octombrie 2003 și a fost ratificat de România prin Legea nr. 
365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la 
New York la 31 octombrie 2003. 

• Convenția penală privind corupție a Consiliului Europei 

• Convenția civilă privind corupția a Consiliului Europei 

GRECO – Grupul de State împotriva Corupției 

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp) este mecanismul Consiliului 

Europei de prevenire și combatere a corupției, înființat în anul 1999, pentru a-i ajuta pe membrii 

săi (49 de membri, dintre care 48 de state europene și SUA) să lupte împotriva corupției prin 

intermediul unui proces dinamic de evaluare reciprocă. 

Corupția reprezintă un fenomen grav ce pune în pericol stabilitatea și securitatea societății, 

subminează valorile morale și ale democrației, periclitează dezvoltarea economică, socială și 

politică. Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania trebuie să respecte legislația comunitară, 

în acord cu principiile și valorile fondatoare ale Uniunii Europene.  

Pentru asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice, România a 

dezvoltat un cadru legal robust. Componentele sistemului de prevenire a corupției sunt: 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp
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• analiza riscurilor de corupție; 

• evaluarea incidentelor de integritate; 

• implementarea planurilor de integritate; 

• consilierea de etică; 

• protecția avertizorilor de integritate; 

• declarațiile de avere și de interese; 

• normele privind conflictele de interese și incompatibilitățile; 

• accesul la informațiile de interes public și transparența decizională; 

• funcțiile sensibile; 

• declararea cadourilor. 

În privința combaterii corupției și sancționarea încălcării normelor de integritate, România a 

dezvoltat instituții puternice de aplicare a legii (Agenția Națională de Integritate, Curtea de 

Conturi, Direcția Națională Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție). SNA 2021-2025 

reprezintă mecanismul de integrare a tuturor eforturilor de prevenire și combatere a corupției. 

Prezentul suport de curs are rolul de a informa cu privire la prevederile legale aplicabile privind 

etică și integritatea, de a discuta spețe relevante/ situații de încălcare a acestor obligații legale. 

Primul modul cuprinde noțiuni generale despre: etică, integritate în funcția publică, problema 

corupției, relația dintre etică, integritate și corupție, percepția și atitudinea oamenilor în fața 

comportamentul neetic din instituțiile publice, reglementările legale din domeniul eticii, 

integrității și anticorupție, codul etic/codul de conduită/ codul de deontologie profesională; 

evaluarea organizației din punct de vedere al eticii, integrității și anticorupției, inclusiv aspecte 

privind cauzele comportamentului neetic, vulnerabilitățile instituției în fața comportamentului 

neetic, efectele comportamentului neetic; mecanisme și instrumente de gestionare a 

incidentelor de integritate: sistemul de control intern/managerial - Standardul 1: Etica și 

integritatea, Strategia Națională Anticorupție, ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-

mită; gestionarea incidentelor de integritate: identificarea incidentelor de integritate 

(Avertizorul de integritate), analiza incidentelor de integritate, soluționarea incidentelor de 

integritate, luarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea incidentelor de integritate. La 

finalul prezentului suport de curs sunt disponibile două module privind obiectivele orizontale: 

dezvoltarea durabilă și importanța protecției mediului și dezvoltării durabile în contextul 

problemelor de mediu și schimbărilor climatice actuale, precum și egalitatea de șanse, 

nediscriminarea și egalitatea de gen. 

În urma parcurgerii suportului de curs și a cursului vor fi dezvoltate abilitățile de a identifica 

situațiile problematice din punct de vedere al integrității și de a lua deciziile corecte. Principiile 

care ghidează exercitarea funcțiilor publice sunt: supremația interesului public, transparența, 

integritatea, independența, obiectivitatea și corectitudinea. 

Pentru acest suport de curs au fost folosite spețe din practica instituțiilor publice din România. 

Textele din cadrul suportului de curs nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, deși acestea 

se bazează pe cadrul legal aflat în vigoare. Totuși, având în vedere schimbarea continuă a cadrului 

legal, atunci când se confruntă cu o situația concretă, participanții trebuie să consulte mai întâi 

legislația aflată în vigoare la respectivul moment din timp. 
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2. Noțiuni generale despre etică, integritate, fenomenul corupției și relația dintre 

ele, percepția și atitudinea oamenilor în fața comportamentului neetic din 

instituțiile publice 

 

Conform Dicționarului Limbii Române Moderne, integritate desemnează însușirea de a fi integru, 

cinste, probitate, onestitate. Prin integritate publica înțelegem atât integritatea proceselor - de 

luare a deciziilor, de implementare a deciziilor, de gestiune a banilor publici, cât și integritatea 

personalului - aleși locali, funcționari publici și personal contractual. 

“Adevărata integritate înseamnă a face ceea ce e corect, chiar știind că nimeni nu va afla 

niciodată ce ai făcut”. Bill Hybles 

 

Figura 1. Sistemul național de Integritate, conform Transparency International România 

 

Etica se ocupă de studiul comportamentului uman din perspectiva corectitudinii și incorectitudinii 

morale. Lipsa de etică ascunde incompetența, lipsa profesionalismului și incapacitatea de a oferi 

servicii la un anumit standard. Etica semnalează că un cetățean poate avea încredere în instituție 

și în reprezentanții acesteia că serviciile oferite respectă toate standardele profesionale și de 

calitate. Consilierea etică constă în acordarea de consultanță și asistență funcționarilor publici 

din cadrul  autorităților sau instituțiilor publice cu privire la respectarea normelor de conduită. 
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Mediul de lucru va deveni dezorganizat și de nesuportat atunci când toată lumea ia decizii pe 

baza propriilor nevoi și nu observă că satisfacerea nevoilor personale depinde de succesul 

echipei/instituției în care lucrează. Problemele etice nerezolvate sau rezolvate greșit au costuri 

pentru instituție (performanțe scăzute) și pentru individ (stres, neîmplinire, lipsă de concentrare, 

dezinteres pentru muncă, de-motivare). 

Potrivit Convenției ONU împotriva corupției, "esența fenomenului corupției constă în abuzul de 

putere săvârșit în scopul obținerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru 

altul, în sectorul public sau în sectorul privat".  Această definiție constituie o abordare extinsă, 

depășind astfel înțelesul legalist prin care corupția echivalează unei infracțiuni precum luarea și 

darea de mită și deschide orizontul către fapte sau practici problematice din punct de vedere 

etic, în contradicție cu principii de bază după care funcția publică se ghidează, interesul public. 

Astfel de fapte sau practici includ conflictele de interese, incompatibilitățile și primirea 

cadourilor, de pildă. Adesea, când se discută despre corupție, o perspectivă o asociază cu modelul 

explicativ al  lui Steve Albrecht, întemeiat pe cercetarea lui Edwin Sutherland și Donald R. 

Cressey: triunghiul fraudei. Potrivit acestui model, indivizii sunt motivați să apeleze la fraudă 

când sunt îndeplinite 3 condiții: percepția că asupra lor este exercitată presiune, percepția unei 

oportunități și tentativa de a regândi frauda ca nefiind incompatibilă cu propriile valori 

(transformarea ei dintr-o faptă imorală într-una cel puțin amorală)1.  

Cazurile de corupție, conflicte de interese, incompatibilitate sau de încălcare a codului de 

conduită trebuie să determine ajustări la nivel organizațional pentru a nu mai permite apariția 

unor cazuri similare în viitor. Astfel de cazuri nu reprezintă probleme individuale, izolate, ale 

unei anumite persoane, ci probleme de management. Astfel, managementul prevenirii corupției 

nu este un scop în sine ci are rolul de a asigura buna funcționare a instituției publice, îndeplinirea 

mandatului său, creșterea calității serviciilor publice și creșterea încrederii beneficiarilor 

serviciilor publice în instituția publică.  

3. Reglementări legale din domeniul eticii, integrității și anticorupției 

 

3.1  Declararea cadourilor 

 

Cadrul legal aplicabil: Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu 

titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, precum 

și de dispozițiile H.G. nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul 

unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. 

Bunurile primite cu titlu gratuit declara în scris în termen de 30 de zile de la primire.  Sunt 

exceptate de la declarare medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și altele 

asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției, precum și a obiectelor de birotică 

 
1 https://www.whistleblowers.org/fraud-triangle/ 
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cu o valoare de până la 50 de euro. Declarația cuprinde numele și funcția persoanei care a 

primit bunul, descrierea în detaliu a bunului, descrierea împrejurărilor în care a fost primit bunul, 

data și semnătura. Evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit este realizată de 

o comisie de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni 

de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice, ale cărei mod de constituire, 

componență, atribuții și procedură de lucru sunt reglementate de Regulamentul de punere în 

aplicare a Legii nr. 251/2004, aprobat prin H.G. nr. 1126/2004. Evaluarea bunurilor se realizează 

prin raportare la prețurile pieței. Lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul 

unor acțiuni de protocol sau a altor activități în legătură cu exercitarea funcției de către titularii 

obligației de declarare din cadrul instituției, incluzând și destinația bunurilor, trebuie publicată 

anual. 

3.2  Comunicarea anticorupție 

 
Standardul general privind publicarea informaților de interes public, disponibil în anexa 4 din HG 
nr. 1269/2021 stabilește tipurile de informații pe care instituțiile/ autoritățile publice le 
comunică prin intermediul paginii de internet. În acest sens, consiliul județean: 

a) Legislația privind organizarea și funcționarea 
b) Lista completă a persoanelor cu funcții de conducere 
c) Agenda conducerii  
d) Regulamentul de organizare și funcționare  
e) Organigrama 
f) Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea 

sau sub autoritatea Consiliului Județean. 
g) Anunțurile posturilor scoase la concurs 
h) Programe și strategii 
i) Rapoarte și studii  
j) Trimiteri la actele normative privind liberul acces la informații de interes public 
k) Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 

544/2001 precum și datele de contact 
l) Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 
m) Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative (refuz 

la solicitare și lipsă răspuns în termen legal) 
n) Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de 

instituție 
o) Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001 
p) Buletinul informativ al informațiilor de interes public 
q) Bugetul din toate sursele de finanțare 
r) Situația plăților (execuție bugetară) 
s) Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii 
t) Bilanțuri contabile 
u) Programul anual al achizițiilor publice 
v) Centralizatorul achizițiilor publice 
w) Contractele de achiziție publică de peste 5000 de euro; 
x) Declarații de avere și de interese ale personalului instituției publice 
y) Modelele de cereri/formulare tipizate 
z) Situaţia anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără 

scop patrimonial 
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aa) Datele de contact ale instituției/autorității 
bb) Datele de contact și persoana desemnată pentru relația cu presa 
cc) Programul de funcționare al instituției 
dd) Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de 

contact pentru înscriere 
ee) Adresa de e-mail pentru transmiterea electronică a petițiilor 

 
Conform articolului 5 din Legea nr. 544/2001, consiliul județean comunică următoarele informații 
de interes public din oficiu:  
A. Un buletin informativ care să cuprindă următoarele informații 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției 
publice; 

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, 
programul de audiențe al autorității sau instituției publice; 

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale 
funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, 
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet; 

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; 
f) programele și strategiile proprii; 
g) lista cuprinzând documentele de interes public; 
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care 

persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes 
public solicitate. 

B. Un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a 
 
Conform Legii nr. 52/2004, consiliul județean publică pe pagina de internet proprie și afișează la 
sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului sau prin prezentare în ședință publică raportul 
anual privind transparența decizională, care cuprinde cel puțin următoarele elemente: 

a) numărul total al recomandărilor primite;  
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul 

deciziilor luate;  
c) numărul participanților la ședințele publice;  
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;  
e) situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru 

nerespectarea prevederilor prezentei legi;  
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale 

acestora; 
g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.  

În sensul articolului 457 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean 
publică pe pagina de internet proprie și comunică oricărei părți interesate raportul privind 
respectarea normelor de conduită, elaborat de către consilierul de etică. Raportul este comunicat 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici care elaborează un raport anual privind monitorizarea 
implementării principiilor și a standardelor de conduită, precum și a procedurilor disciplinare în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice care cuprinde următoarele elemente:  

a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită 
profesională; 
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b) categoriile și numărul de funcționari publici care au încălcat principiile și normele de 
conduită; 

c) cauzele și consecințele nerespectării normelor de conduită; 
d) evidențierea cazurilor în care funcționarilor publici li s-a cerut să acționeze sub presiunea 

factorului politic. 
 
În sensul articolului 560 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean 
publică pe pagina de internet proprie și comunică oricărei părți interesate raportul privind 
respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu sau din 
instituțiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate. Totodată, publicarea raportului se 
anunță prin comunicat difuzat printr-o agenție de presă. Raportul conține cel puțin următoarele 
elemente: 

a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită 
profesională; 

b) categoriile și numărul de angajați contractuali care au încălcat normele de conduită 
morală și profesională; 

c) cauzele și consecințele nerespectării prevederilor referitoare la conduita personalului 
contractual în exercitarea funcțiilor deținute; 

d) măsurile de prevenire și/sau, după caz, sancțiunile aplicate. 
 
Conform HG nr. 599/2018 privind implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de 
integritate, consiliul județean publică pe pagina de internet raportul anual privind evaluarea 
incidentelor de integritate elaborat de Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, 
aprobat de către conducerea instituției publice și transmis către Secretariatul tehnic al Strategiei 
naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor. 
 
Conform Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit 
cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, consiliul județean 
publică la sfârșitul fiecărui an, lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezentei legi și 
destinația acestora, pe pagina de internet ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

 

3.3  Funcțiile sensibile 

 

În conformitate cu definiția prevăzută de OSGG nr. 600/2018, funcție sensibilă este considerată 

acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea 

necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție 

sau fraudă.  

Potrivit pct. 2.2.6 din Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini din OSGG nr. 600/2018, 

conducătorul entității publice dispune identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de 

risc, centralizarea acestora la nivelul entității publice și stabilirea unei politici adecvate de 

gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra 

activităților desfășurate în cadrul entității publice să fie minime.  

Funcțiile sensibile din cadrul tuturor compartimentelor trebuie clar definite, înregistrate și 

actualizate. Pentru fiecare funcție sensibilă identificată se va realiza o analiză de risc ce impune: 
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identificarea riscurilor asociate funcției sensibile, probabilitatea, impactul, nivelul de risc 

inerent, aprecierea nivelului de sensibilitate a funcției și măsurile de diminuare a riscului pentru 

funcția respectivă. 

Resurse: Procedură de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile disponibilă online la adresa 

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/PS-05-Privind-inventarierea-functiilor-

sensibile-postare.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/PS-05-Privind-inventarierea-functiilor-sensibile-postare.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/PS-05-Privind-inventarierea-functiilor-sensibile-postare.pdf
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4. Codul etic/codul de conduită/ codul de deontologie profesional: norme de 

conduită a funcționarilor publici și personalului contractual 

 

Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să respecte anumite norme de conduită 

stabilite în legislația în vigoare, respectiv în Codul administrativ (OUG 57/2019, articolele 430-

450). Întrucât aceste norme de conduită pentru cele două categorii profesionale sunt similare, 

acestea au fost tratate unitar mai jos (articolul 551, alin. 3 din Codul administrativ).  

4.1 Respectarea Constituției și a legilor 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația ca prin actele și faptele lor să 

promoveze supremația legii, să respecte Constituția și legile țării, statul de drept, drepturile și 

libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația cu administrația publică, precum și să 

acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atribuțiile care le 

revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de Codul 

administrativ. 

Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind 

restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice/contractuale deținute. 

4.2 Profesionalismul și imparțialitatea 

Funcționarii publici trebuie să exercite funcția publică cu obiectivitate, imparțialitate și 

independență, fundamentându-și activitatea, soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și 

pe argumente tehnice și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor 

fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici. 

În activitatea profesională, funcționarii publici au obligația de diligență cu privire la promovarea 

și implementarea soluțiilor propuse și a deciziilor 

În exercitarea funcției publice, funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră față de 

orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură și să nu dea curs unor 

eventuale presiuni, ingerințe sau influențe de orice natură. 

Principiul independenței nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul 

subordonării ierarhice. 

4.3 Libera exprimare 

Funcționarii publici și personalul contractual au dreptul la libera exprimare, în condițiile legii. 

În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcționarii publici și personalul contractual au 

obligația de a nu aduce atingere demnității, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private 

a oricărei persoane. 

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici și personalul contractual au obligația 

de a respecta demnitatea funcției publice/contractuale deținute, corelând libertatea dialogului 

cu promovarea intereselor autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea. 
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În activitatea lor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a respecta 

libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. 

În exprimarea opiniilor, funcționarii publici și personalul contractual trebuie să aibă o atitudine 

conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

4.4 Asigurarea unui serviciu public de calitate 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a asigura un serviciu public de 

calitate în beneficiul cetățenilor prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea 

lor în practică, în scopul realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice. 

În exercitarea funcției deținute, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a 

avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența 

administrativă pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea 

și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice. 

4.5 Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a apăra în mod loial prestigiul 

autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la 

orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis: 

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

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

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

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

Aceste interdicții se aplică și după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 

ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

4.6 Obligația de informare privind situația personală 

Funcționarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau instituția publică, în mod corect 

și complet, în scris, cu privire la situațiile de fapt și de drept care privesc persoana sa și care sunt 

generatoare de acte administrative în condițiile expres prevăzute de lege. 

4.7 Activitatea politică 

Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. Funcționarilor publici le 

este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice și să exprime sau să 

apere în mod public pozițiile unui partid politic. Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți într-o 

funcție de demnitate publică. 
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• Excepție: Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi 
membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție; 

• Excepție: Funcționarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalților 
funcționari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din 
funcția publică. 

• Funcționarul public poate deține funcții și desfășura activități în cadrul cabinetului 
demnitarului în situația în care funcționarul public este suspendat din funcția publică, în 
condițiile legii, pe durata numirii sale; 

• Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o 
funcție de demnitate publică. Raportul de serviciu al funcționarului public se suspenda pe 
durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales sau până 
la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care 
funcționarul public a fost ales sau numit. 

 Funcționarii publici au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la 

exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze 

vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și 

partidelor politice. 

În exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis: 

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

• să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică; 

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

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

• să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru. 
4.8 Îndeplinirea atribuțiilor 

Funcționarii publici și personalul contractual răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor 

ce le revin din funcția publică/contractuală pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt 

delegate. 

Funcționarii publici și personalul contractual au îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite 

de la superiorii ierarhici. 

Funcționarii publici și personalul contractual au dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea 

dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcționarii publici și 

personalul contractual au îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei 

care a emis dispoziția astfel de situații. 

În cazul în care se constată, în condițiile legii, legalitatea dispoziției primite de la superiorul 

ierarhic, funcționarii publici și personalul contractual răspund în condițiile legii. 
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4.9 Limitele delegării de atribuții 

Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice/contractuale vacante se dispune 

motivat prin act administrativ de către persoana care are competența de numire în funcția 

publică/contractuală, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condițiile 

prezentului cod. 

Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice/contractuale ocupate al cărei titular 

se află în concediu în condițiile legii sau este delegat ori se află în deplasare în interesul serviciului 

se stabilește prin fișa postului și operează de drept. 

Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice/contractuale nu se poate face prin 

delegarea tuturor atribuțiilor corespunzătoare unei funcții publice/contractuale către același 

funcționar public/personal contractual. Funcționarul public/personalul contractual care preia 

atribuțiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuții și atribuțiile funcției 

publice/contractuale pe care o deține, precum și atribuțiile parțial preluate, cu excepția situației 

în care atribuțiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcției 

deținute/contractuale. 

În situația în care funcția publică/contractuală ale cărei atribuții sunt delegate și funcția 

publică/contractuală al cărei titular preia parțial atribuțiile delegate se află într-un raport 

ierarhic de subordonare, funcționarul public/personalul contractual care preia atribuțiile 

delegate semnează pentru funcția publică/contractuală ierarhic superioară. 

 

Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a funcționarului public căruia i se 

deleagă atribuțiile. 

Funcționarul public care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de studii și 

de vechime necesare pentru ocuparea funcției publice ale cărei atribuții îi sunt delegate. 

Nu pot fi delegate atribuții funcționarilor publici debutanți sau funcționarilor publici care exercită 

funcția publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parțial. 

Funcționarii publici pot îndeplini unele atribuții corespunzătoare unei funcții de demnitate 

publică, ale unei funcții de autoritate publică sau ale unei alte funcții publice, numai în condițiile 

expres prevăzute de lege. 

În cazul funcțiilor publice de execuție vacante, cu excepția funcțiilor publice de auditor și 

consilier juridic, atunci când aceste funcții sunt unice în cadrul autorității sau instituției publice, 

atribuțiile pot fi delegate către cel puțin doi funcționari publici. 

4.10 Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu  și confidențialitatea 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să păstreze secretul de stat, secretul 

de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de 

care iau cunoștință în exercitarea funcției publice/contractuale, în condițiile legii, cu aplicarea 

dispozițiilor în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public. 



 
 
 

 
   18 

 

 
 

4.11 Interdicția privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct 

sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor publice/contractuale, daruri 

sau alte avantaje. 

Sunt exceptate bunurile pe care funcționarii publici/personalul contractual le-au primit cu titlu 

gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției 

publice/contractuale deținute. Bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 

protocol în exercitarea mandatului sau a funcției se declară în condițiile Legii nr. 251/2004. 

4.12 Utilizarea responsabilă a resurselor publice 

Funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice 

și private a statului și a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui 

prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar. 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să folosească timpul de lucru, precum 

și bunurile aparținând autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților 

aferente funcției publice/contractuale deținute. 

Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor 

care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

Funcționarilor publici și personalului contractual care desfășoară activități în interes personal, în 

condițiile legii, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorității sau a 

instituției publice pentru realizarea acestora. 

4.13 Subordonarea ierarhică 

Funcționarii publici au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, 

lucrările și sarcinile repartizate. 

4.14 Folosirea imaginii proprii 

Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să permită utilizarea funcției 

publice în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri 

electorale. 

4.15 Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri 

Un funcționar public/personal contractual nu poate achiziționa un bun aflat în proprietatea 

privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, în 

următoarele situații: 

• când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre 
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

• când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 
respectiv; 

• când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care 
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 
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Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun 

aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. 

Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzisă furnizarea informațiilor 

referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-

teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât 

cele prevăzute de lege. 

4.16 Respectarea regimului juridic al conflictului de interese  și al incompatibilităților 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să respecte întocmai regimul juridic al 

conflictului de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită. 

Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să exercite un rol activ, având obligația de 

a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de interese 

și de a acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora. 

În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, funcționarii publici 

și personalul contractual au obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea 

incompatibilității sau a conflictului de interese, în termen legal. 

La numirea într-o funcție publică/contractuală, la încetarea raportului de serviciu, precum și în 

alte situații prevăzute de lege, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să 

prezinte, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, declarația 

de avere și declarația de interese. Declarația de avere și declarația de interese se actualizează 

anual, potrivit legii. 

4.17 Activitatea publică 

Comunicarea oficială a informațiilor și datelor privind activitatea autorității sau instituției 

publice, precum și relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcționarii 

publici/personal contractual desemnați în acest sens de conducătorul autorității sau instituției 

publice, în condițiile legii. 

Funcționarii publici/personalul contractual desemnați să participe la activități sau dezbateri 

publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat 

de conducătorul autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea. 

În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcționarii publici și personalul contractual pot 

participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia 

exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori instituției publice în cadrul 

căreia își desfășoară activitatea. 

Funcționarii publici și personalul contractual pot participa la elaborarea de publicații, pot elabora 

și publica articole de specialitate și lucrări literare ori științifice, în condițiile legii. 

Funcționarii publici și personalul contractual pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția 

celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcției publice/contractuale. 

Atunci când elaborează publicații sau participă la emisiuni audiovizuale, funcționarii publici și 

personalul contractual nu pot utiliza informații și date la care au avut acces în exercitarea funcției 
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publice/contractuale, dacă acestea nu au caracter public. De asemenea, funcționarii publici și 

personalul contractual obligația de a face cunoscut în respectivele publicații sau emisiuni 

audiovizuale faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori 

instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea. 

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 și 

personalul contractual 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. De asemenea, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a face cunoscut, 

în exercitarea acestor drepturi, faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial 

al autorității ori instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea.  

Funcționarii publici și personalul contractual 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 Codul Administrativ. 

Aceste prevederi se aplică indiferent de modalitatea și de mediul de comunicare. 

4.18 Conduita în relațiile cu cetățenii 

În relațiile cu persoanele fizice și cu reprezentanții persoanelor juridice care se adresează 

autorității sau instituției publice, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să 

aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală și 

profesională. 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu aduce atingere onoarei, 

reputației, demnității, integrității fizice și morale a persoanelor cu care intră în legătură în 

exercitarea funcției publice, prin: 

• întrebuințarea unor expresii jignitoare; 

• acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane. 
Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată 

pentru rezolvarea legală, clară și eficientă a problemelor cetățenilor. 

Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, 

eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se recomandă respectarea 

normelor de conduită prevăzute mai sus și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi. 

Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine demnă și civilizată 

față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice/contractuale, fiind 

îndrituiți, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar. 

Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a asigura egalitatea de tratament a 

cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii 

publici și personalul contractual au îndatorirea de a preveni și combate orice formă de 

discriminare în îndeplinirea atribuțiilor profesionale. 
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4.19 Conduita în cadrul relațiilor internaționale 

Funcționarii publici și personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituția publică în 

cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminare și alte 

activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și 

autorității sau instituției publice pe care o reprezintă. 

În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici și personalului contractual le este 

interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale. 

În deplasările externe, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă o 

conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor 

țării gazdă. 

4.20 Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor 

În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația să 

acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod 

fundamentat și imparțial. 

Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să promită luarea unei decizii de 

către autoritatea sau instituția publică, de către alți funcționari publici/personal contractual, 

precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat. 

Funcționarii publici de conducere sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale 

personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității autorității sau instituției publice 

în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor. 

În exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor publice de 

conducere, funcționarii publici au obligația de a asigura organizarea activității personalului, de a 

manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile personalului din subordine. 

Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere au obligația să asigure egalitatea de 

șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condițiile 

legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceștia au obligația: 

• să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competență aferent 
funcției publice ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 

• să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea 
corespunzătoare a competențelor fiecărei persoane din subordine; 

• să monitorizeze performanța profesională individuală și colectivă a personalului din 
subordine, să semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să 
implementeze măsuri destinate ameliorării performanței individuale și, după caz, 
colective, atunci când este necesar; 

• să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale 
pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale 
sau morale; 

• să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și 
să propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru 
fiecare persoană din subordine; 
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• să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care 
dețin cunoștințele, competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare exercitării 
funcției respective; 

• să excludă orice formă de discriminare și de hărțuire, de orice natură și în orice situație, 
cu privire la personalul din subordine. 

În scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor ce decurg din 

raporturile ierarhice, înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere au obligația 

de a nu se angaja în relații patrimoniale cu personalul din subordine. 

4.21 Obligația respectării regimului cu privire la sănătate  și securitate în muncă 

Funcționarii publici au obligația de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor 

medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condițiile 

legii. 

4.22 Consilierea de etică 

• Numărul de consilier de etică (una, maxim 2 persoane) 
În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor Codului Administrativ referitoare la conduita 

funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor deținute, conducătorii autorităților și instituțiilor 

publice vor desemna un funcționar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse 

umane, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită. În mod 

excepțional, în funcție de numărul de personal din cadrul autorității sau instituției publice, de 

complexitatea problemelor și de volumul activității specifice, pot fi desemnați doi consilieri de 

etică. 

• Procedura de desemnare a consilierului de etică 
Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului instituției 

publice. Procedura de desemnare, atribuțiile și modalitatea de raportare a instituțiilor și 

autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor 

și normelor de conduită a funcționarilor publici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (HG nr. 931 din 1 septembrie 2021 

privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru 

aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării 

implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita 

funcționarilor publici). 

Dobândirea calității de consilier de etică vizează deținerea unui statut temporar, atribuit cu 

respectarea unor condiții expres, unui funcționar public pentru o perioadă de 3 ani. În perioada 

exercitării calității de consilier de etică funcționarul public își păstrează și funcția publică 

deținută. Dreptul la carieră al funcționarului public este cel corespunzător funcției publice 

deținute. Fișa postului corespunzătoare funcției deținute de consilierul de etică se elaborează de 

către compartimentul de resurse umane și se aprobă de către conducătorul autorității sau 

instituției publice, prin raportare la atribuțiile stabilite în sarcina acestuia. 
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Consilierul de etică își desfășoară activitatea pe baza fișei postului. În activitatea de consiliere 

etică acesta nu se supune subordonării ierarhice și nu primește instrucțiuni de la nicio persoană, 

indiferent de calitatea, funcția și nivelul ierarhic al acesteia. 

Poate dobândi calitatea de consilier de etică funcționarul public care îndeplinește în mod 

cumulativ următoarele condiții: 

✓ este funcționar public definitiv; 
✓ ocupă o funcție publică din clasa I; 
✓ are, de regulă, studii superioare în domeniul științe sociale, astfel cum este definit acest 

domeniu de studii în condițiile legislației specifice; 
✓ prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuiților care îi revin 

consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod; 
✓ are o probitate morală recunoscută; 
✓ nu i s-a aplicat o sancțiune disciplinară, care nu a fost radiată în condițiile legii; 
✓ față de persoana sa nu este în curs de desfășurare cercetarea administrativă în cadrul 

procedurii disciplinare, în condițiile legii; 
✓ față de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea unei 

infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de 
serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției; 

✓ nu se află într-o procedură de evaluare desfășurată de autoritatea responsabilă de 
asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea 
corupției instituționale, în condițiile legii; 

✓ nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică. 
Dovada îndeplinirii condițiilor se face prin completarea unei declarații de integritate, dată pe 

propria răspundere a funcționarului public. Condițiile privind funcția publică de clasa I și studiile 

superioare nu sunt obligatorii în cazul autorităților și instituțiilor publice în care numărul de 

personal este sub 20. 

• Confidențialitatea consilierii de etică 
Consilierea etică are caracter confidențial și se desfășoară în baza unei solicitări formale adresate 

consilierului de etică sau la inițiativa sa atunci când din conduita funcționarului public rezultă 

nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligația de a nu 

comunica informații cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele 

semnalate pot constitui o faptă penală. 

• Formarea profesională continuă a consilierului de etică 
Autoritățile și instituțiile publice au obligația să asigure participarea consilierilor de etică la 

programele de formare și perfecționare profesională, organizate de Institutul Național de 

Administrație, în condițiile legii. 

• Protecția pentru consilierea de etică 
Funcționarii publici nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru că s-au adresat 

consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor și 

normelor de conduită. 

• Rolul și atribuțiile consilierului de etică 
În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de către 

funcționarii publici, consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării 
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normelor de conduită prevăzute de Codul administrativ și discutate mai sus. Atribuțiile 

consilierului de etică sunt prevăzute în Codul administrativ și în HG 931/2021. 

În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor și normelor de conduită, 

consilierul de etică îndeplinește următoarele atribuții: 

✓ monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de 
către funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice și întocmește 
rapoarte și analize cu privire la acestea; 

✓ desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici 
sau la inițiativa sa atunci când funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă 
din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia; 

✓ elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în 
activitatea funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și care ar 
putea determina o încălcare a principiilor și normelor de conduită, pe care le înaintează 
conducătorului autorității sau instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea 
cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților; 

✓ organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, 
modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații 
pentru autoritățile și instituțiile publice pentru respectarea drepturilor cetățenilor în 
relația cu administrația publică sau cu autoritatea sau instituția publică respectivă; 

✓ semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea 
principiilor și normelor de conduită în activitatea funcționarilor publici; 

✓ analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai 
activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care 
asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a 
interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 

✓ poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor 
direcți ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul 
personalului care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre 
calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituția publică respectivă. 

• Incompatibilități cu calitatea de consilier de etică 
Nu poate fi numit consilier de etică funcționarul public care se află în următoarele situați de 

incompatibilitate: 

✓ este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorității sau 
instituției publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia; 

✓ are relații patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a); 
✓ este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorității sau 

instituției publice. 
În cazul în care situațiile de incompatibilitate intervin ulterior dobândirii în condiții legale a 

calității de consilier de etică, statutul de consilier de etică încetează. 

• Evaluarea activității consilierului de etică 
Exercitarea atribuiților de consiliere efectivă de etică nu pot face obiectul evaluării 

performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică. Evaluarea performanțelor 

profesionale individuale pentru îndeplinirea de către consilierul de etică a celorlalte atribuții se 

face de către conducătorul autorității sau instituției publice, în condițiile legii. 
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Evaluarea performanțelor profesionale individuale se face de către conducătorul autorității sau 

instituției publice cu luarea în considerare a raportului de evaluare întocmit în condițiile legii de 

superiorul ierarhic nemijlocit al funcționarului public care deține calitatea de consilier de etică. 

În acest caz, decizia asupra calificativului final al evaluării performanțelor profesionale 

individuale aparține conducătorului autorității sau instituției publice. 

• Încetarea calității de consilier de etică 
Calitatea de consilier de etică încetează în următoarele situații: 

✓ prin renunțarea expresă a consilierului de etică la această calitate, pe baza cererii scrise 
adresate conducătorului autorității sau instituției publice; 

✓ prin expirarea perioadei pentru care a fost desemnat consilier de etică; 
✓ în cazul intervenirii unei situații de incompatibilitate 
✓ prin revocare de către conducătorul autorității sau instituției publice, pentru activitate 

necorespunzătoare a consilierului de etică sau în cazul în care acesta nu mai îndeplinește 
oricare dintre condițiile de numire; 

✓ în caz de încetare sau de modificare a raporturilor de serviciu ale funcționarului public 
care are calitatea de consilier de etică prin ocuparea unei funcții în cadrul altei autorități 
sau instituții publice, precum și în caz de suspendare a raporturilor de serviciu pe o 
perioadă mai mare de o lună. 

Încetarea calității de consilier de etică prin revocare se poate dispune numai după sesizarea 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către conducătorul autorității sau instituției publice 

cu privire la activitatea considerată necorespunzătoare a consilierului de etică şi cercetarea 

situației de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu luarea în considerare a 

propunerilor formulate de aceasta. Încetarea calității de consilier de etică în situațiile de 

renunțare, expirare, incompatibilitate sau modificare a raporturilor de serviciu se dispune direct 

de către conducătorul autorității sau instituției publice. 

 

4.23 Exerciții etică și integritate pentru funcționari publici/personal contractual 

Exercițiu problemă etică (grupa 1) 

Serviciul pentru achiziții Consiliului Județean urmează să primească vizita reprezentanților 
unei societăți comerciale, care intenționează să prezinte o ofertă de materiale promoționale – 
genți, pixuri, mape etc. Conducătorul Serviciului de achiziții publice a solicitat consultanță 
consilierului de etica pentru a se informa cum trebuie să procedeze personalul 
compartimentului în situația în care reprezentanții societății comerciale îi vor oferi „mici 
atenții”. Conducătorul serviciului a solicitat această consultanță fiindu-i cunoscut 
comportamentul amabil al reprezentanților firmei. Cu ocazia unei vizite asemănătoare, ei au 
oferit conducătorului serviciului , o „mică atenție” (o mapă de birou, în valoare de circa 50 de 
euro) – fiind considerat mai mult simbolic, cadoul a fost acceptat, fără ca ulterior să se fi 
achiziționat vreodată produse de la această firmă. 

Întrebări: 

• Dacă ați fi consilier de etică, ce i-ați recomanda conducătorului compartimentului de 
achiziții publice? 

• Care sunt reglementările legale aplicabile în această speță? 

• Ce ați face dvs. dacă ați fi conducătorul compartimentului de achiziții publice? 
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Exercițiu problemă etică (grupa 2) 

Un director de direcție din cadrul unei autorități publice a fost sesizat în scris de către un 
cetățean că unul dintre subordonații săi i-ar fi cerut 500 de euro pentru a-i elibera mai curând 
o autorizație necesară înființării unei societăți comerciale. 

Întrebări: 

• Dacă ați fi consilier de etică, ce i-ați recomanda directorului de direcție? 

• Care sunt reglementările legale aplicabile în această speță? 

• Ce ați face dvs. dacă ați fi directorul respectivei direcții? 

 

Exercițiu problemă etică (grupa 3) 

Un funcționar public a participat în data de 01.02.2019 la emisiunea „Jocuri de Putere” de la 
Realitatea TV în cadrul căreia a formulat opinii și a furnizat informații în legătura cu activitatea 
instituției publice unde lucrează, fără a fi împuternicit în acest sens de conducătorul instituției 
publice. În cadrul emisiunii, funcționarul public a relatat fapte de abuz în serviciu, de încălcare 
a prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictele de interese de către persoane cu 
funcții de conducere sau de execuție din cadrul instituției în care lucrează. Conducătorul 
instituției se gândește să sesizeze comisia de disciplină în cazul acestui funcționar. 

Întrebări: 

• Dacă ați fi consilier de etică, ce i-ați recomanda conducătorului instituției? 

• Care sunt reglementările legale aplicabile în această speță? 

• Ce ați face dvs. dacă ați fi conducătorul respectivei instituții? 

 

5. Codul etic/codul de conduită/ codul de deontologie profesională: norme de 

conduită ale aleșilor locali 

 

Normele de conduită pentru aleșii locali se regăsesc în Codul administrativ (OUG 57/2019, 

articolele 207, 209, 218, 220-226) 

Aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună regulilor 

de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii 

injurioase, ofensatoare ori calomnioase. Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție 

profesională. 

În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este 

interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte 

avantaje. Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei 

activități de interes personal. 
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Consilierii locali și consilierii județeni, aflați în serviciul colectivității locale, precum și primarii 

și președinții consiliilor județene, după caz, în calitatea lor de reprezentanți legali ai 

unităților/subunităților administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata 

mandatului, la exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale din care fac 

parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de 

colectivitatea care i-a ales.  

Libertatea de opinie în exercitarea mandatului pentru soluționarea şi gestionarea treburilor 

publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este garantată. Aleșii locali nu pot 

fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 

Pe perioada exercitării mandatului de primar, viceprimar, președinte al consiliului județean sau 

vicepreședinte al consiliului județean se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de 

serviciu al acestuia, în cadrul unei instituții sau autorități publice, ori în cadrul regiilor autonome 

sau societăților cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităților administrativ-teritoriale. 

Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele 

didactice, cercetătorii științifici, persoanele care dețin funcții sau desfășoară activități în 

domeniul creației literar-artistice 

Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. 

Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată 

pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local, respectiv 

în consiliul județean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii. 

Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv 

vicepreședinții consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care 

este făcut public prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite prin 

lege, aleșii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității deliberative o 

informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 

de zile de la data încheierii deplasării. În cazul nerespectării obligației de informare, aleșii locali 

suportă cheltuielile deplasării. 
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Exerciții etică și integritate pentru aleșii locali 

 

Exercițiu aleși locali (grupa 1) 

Care credeți că este rolul dvs. în asigurarea integrității în CJ Brașov, în relație cu alegătorii și 
cu mandatul primit? Cum v-ați exercitat acest rol și ce puteți face în plus în viitor?  

 

Exercițiu aleși locali (grupa 2) 

Care credeți că sunt modalitățile prin care pot fi soluționate următoarele probleme de 
integritate percepute de cetățeni: inițiativă legislativă redusă a consilierilor județeni; lipsa, 
elaborarea superficială și nepublicarea sau publicarea parțială a rapoartelor de activitate ale 
consilierilor județeni; opacitatea activității comisiilor de specialitate ale Consiliului județean, 
ineficiența deplasărilor în străinătate a consilierilor județeni în cadrul unor delegații oficiale 
în interes de serviciu? 
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6. Evaluarea organizației din punct de vedere al eticii, integrității și anticorupției:  

cauzele comportamentului neetic, vulnerabilitățile instituției în fața 

comportamentului neetic, efectele comportamentului neetic 

Principiile Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în privința managementului riscurilor de 

corupție și incidentelor de integritate: 

✓ principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de 
integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat de către fiecare 
organizație; 

✓ principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și 
înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și 
imperative. Atât instituțiile publice, cât și cele private, trebuie să dea dovadă de diligență 
în evaluarea partenerilor, agenților și contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să 
evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de 
contractare a unor acorduri cu alte entități și este datoare apoi să efectueze evaluări 
periodice ale riscurilor. La stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă 
respectivele organizații au politici și proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii 
și orientări; 

Implementarea metodologiei de analiză a riscurilor de corupție presupune parcurgerea 

următoarelor etape: 

a) constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei, denumit în continuare 
Grup de lucru; 

b) identificarea și descrierea riscurilor de corupție; 
c) evaluarea riscurilor de corupție; 
d) stabilirea măsurilor de intervenție; 
e) monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție; 
f) actualizarea planurilor de integritate. 

 

• Identificarea și descrierea riscurilor de corupție 

 

Pentru identificarea riscurilor de corupție se are în vedere: 

a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituției; 
b) rapoartele de audit intern; 
c) rapoarte ale Curții de Conturi; 
d) rapoarte ale autorităților de control; 
e) chestionare aplicate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul 

instituției sau al structurilor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate. 
f) chestionare aplicate angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități 

considerate vulnerabile la corupție. 
g) articole de presă, reclamații, petiții adresate instituției, hotărâri judecătorești. 

 

• Evaluarea riscurilor de corupție 

Pentru evaluarea riscurilor de corupție se parcurg următoarele etape: 
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a) estimarea probabilității de materializare a riscurilor de corupție; Estimarea nivelului de 
probabilitate constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și 
se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori. Probabilitatea se 
măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel: 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare; 
2 reprezintă probabilitate medie de materializare; 3 reprezintă probabilitate ridicată de 
materializare. 

b) estimarea impactului; Estimarea impactului constă în măsurarea efectelor materializării 
unui risc de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori. 
Impactul se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel: 1 reprezintă impact scăzut; 2 reprezintă 
impact mediu; 3 reprezintă impact ridicat. 

c) determinarea expunerii la risc; Determinarea nivelului de expunere la un risc de corupție 
constă în produsul dintre valoarea probabilității de materializare a acelui risc de corupție 
și valoarea impactului în situaţia materializării lui. Valorile încadrate în intervalul 1-3 
reprezintă nivel scăzut de expunere, ceea ce nu necesită adoptarea unor măsuri 
suplimentare, ci doar aplicarea celor existente. Valorile 4 și 6 reprezintă nivel mediu de 
expunere, ceea ce necesită adoptarea unor măsuri de intervenție. Valoarea 9 reprezintă 
nivel ridicat de expunere, ceea ce necesită intervenție urgentă. 

d) clasificarea și ordonarea riscurilor de corupție; 
e) determinarea priorității de intervenție. 

 

• Stabilirea măsurilor de intervenție; 

 

Pe baza rezultatelor obținute se propun măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul 

riscurilor de corupție. Pentru fiecare măsură de intervenție se stabilesc responsabilul și termenul 

de finalizare a implementării. Măsurile de intervenție pot consta, printre altele, în: formularea 

de propuneri cu privire la modificarea legislației; activități de instruire; dezvoltare de sisteme 

informatice; elaborare de proceduri de lucru; planificarea și derularea periodică a unor activități 

de audit și/sau control pentru activitățile considerate vulnerabile; rotația personalului. 

 

• Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de corupție 

Se monitorizează implementarea măsurilor de intervenție stabilite și sunt identificate riscuri noi 

de corupție. 

 

• Actualizarea planurilor de integritate. 

Planurile de integritate se actualizează o dată la 2 ani, având la bază rezultatele aplicării 

metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție 
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7. Mecanisme și instrumente de gestionare a incidentelor de integritate 

 

7.1 Sistemul de control intern/managerial - Standardul 1: Etica și integritatea 

 

Potrivit OSGG nr. 600/2018, controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control 

exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în 

concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării 

administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace și include structurile organizatorice, 

metodele și procedurile. Sistemul de control intern managerial cuprinde 16 standarde, pentru 

care managementul instituției este chemat să asigure organizarea și aplicarea efectivă în cadrul 

instituției. Implementarea eficientă a unui sistem de management anticorupție presupune luarea 

în considerare a cerințelor și a altor standarde din SCIM, de pildă standardul 2 Atribuții, funcții, 

sarcini sau standardul 10 – Supravegherea. Totuși, standardul 1 este cel care abordează în mod 

explicit asigurarea unui climat de etică și prevenirea corupției la nivel instituțional. 

Cerințele standardului 1:  

• Conducerea entității publice sprijină și promovează, prin deciziile sale și prin puterea 
exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților. 

• Conducerea entității publice adoptă un cod de conduită, dezvoltă și implementează 
politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, 
prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor. 

• Conducerea entității publice înlesnește comunicarea deschisă de către salariați a 
preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin desemnarea unui consilier 
de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul entității. 

• Acțiunea de semnalare de către salariați a neregulilor trebuie să aibă un caracter 
transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea 
unei îndatoriri profesionale. 

• Salariații care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt 
protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligația de a întreprinde 
cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, 
măsurile ce se  

• Conducerea și salariații entității publice au o abordare constructivă față de controlul 
intern managerial, a cărui funcționare o sprijină în mod permanent. 

• Declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către 
toți factorii vizați, în conformitate cu prevederile legale. 

 

În vederea operaționalizării acestor cerințe, următoarele tipuri de documente și măsuri pot fi 

necesare: declarația de misiune și valori așa cum derivă din obligațiile formulate de SNA, codul 

de conduită, proceduri interne pentru prevenirea și semnalarea conflictelor de interese, 

proceduri privind semnalarea neregulilor (ca parte a celor privind raportarea incidentelor de 

integritate și protejarea avertizorilor în interes public), desemnarea unui consilier de etică, 
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rapoarte statistice privind incidentele de integritate raportate, proceduri privind declararea 

averilor, intereselor și a cadourilor și registre dedicate în acest sens. 

 

7.2 Standarde internaționale și bune practici: ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-

mită 

 

ISO - sistem de standardizare a fost dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare. 

Familia de standarde ISO 9000 este în prezent cea mai cunoscută din lume. ISO 37001 -Sistem de 

management anti-mită reprezintă un standard adoptat la nivel internațional la finele anului 2016. 

Standardul ISO 37001 sisteme de management anti-mită (SR ISO 37001 Sisteme de management 

anti-mită, ediția 1, aprobat de Directorul General al Asociației de Standardizare din România 

(ASRO) la 10 aprilie 2017) oferă un cadru comprehensiv de inițiere și menținere a unui sistem de 

management anticorupție. Este un standard certificabil, cu cerințe clare și detaliate pentru 

punerea în aplicare și se adresează deopotrivă instituțiilor publice și entităților private 

Sistemul de management anticorupție constă în politici, proceduri, instrucțiuni interne, precum 

și resurse și activități asociate, proiectate pentru a identifica și evalua riscurile de corupție, a 

preveni, detecta și răspunde la corupție. Cerințele acestui standard vizează: 

• Racordarea programului anti-mită la cadrul normativ aplicabil și la mărimea și tipul 

instituției 

• Responsabilitatea conducerii de la cel mai înalt nivel de a formula programul anti-mită 

• Desemnarea responsabilităților și comunicare acestora către personal 

• Alocarea resurselor necesare, inclusiv privind formarea profesională, pentru punerea în 

aplicare a planului 

• Obligația de a identifica și inventaria riscurile de corupție și de a stabili acțiuni de tratare 

a riscurilor și oportunităților 

• Desemnarea unui responsabil de conformarea cu politicile anti-mită 

• Realizarea de controale și verificări preventive, financiare și nefinanciare 

• Formularea și implementarea unor mecanisme de control cu privire la respectarea 

politicilor anticorupție de către furnizori și prestatori de servicii 

• Monitorizarea modul de aducere la îndeplinire a programului și îmbunătățirea continuă a 

acestuia 

• Raportarea și analiza îndeplinirii obiectivelor 

 

Avantajele implementării standardului ISO 37 001 la nivelul unei instituții publice: 

• Consolidarea culturii organizaționale și descurajarea comportamentelor ne-etice și / sau 
ilegale; 

• Management îmbunătățit al riscurilor de mită și corupție (identificarea corectă a riscurilor 
și măsuri adecvate de răspuns); 
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• Protejarea persoanelor de bună credință în cazul unor cercetări penale sau administrative 
și prevenirea incidentelor de integritate cauzate de lipsă de informare sau lipsă de control; 

• Consolidarea reputației și a încrederii în instituția publică; 

• Conformarea cu legislația de prevenire a corupției (Strategia Națională Anticorupție 2021-
2025). 

Implementarea standardului ISO 37 001 presupune dezvoltarea următoarelor procese interne:  

• stabilirea de obiective anticorupție; 

• analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție; 

• dezvoltarea de politici și proceduri interne anticorupție; 

• comunicarea politicilor și procedurilor interne anticorupție; 

• derularea de sesiuni de conștientizare și instruire anticorupție; 

• documentarea activităților de prevenire a corupției; 

• controlul nonconformităților; 

• dezvoltarea de acțiuni corective ca urmare a incidentelor de integritate; 

• realizarea de audituri interne; 

• evaluarea periodică a rezultatelor obținute; 

• îmbunătățirea continuă a sistemului de management anticorupție. 
 

7.3 Strategia Națională Anticorupție: obiective generale, specifice și măsuri 

 

SNA 2021-2025 menține abordarea utilizată de strategiile anterioare, care au acordat prioritate 
măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupție. Progresul disparat al prevenției în perioada 
2016-2020 a determinat menținerea sectoarelor identificate ca prioritare de strategia anterioară, 
cu suplimentarea acestora cu domeniul protecției mediului înconjurător și domeniul protejării 
patrimoniului cultural și înlăturarea sistemului judiciar din categoria sectoarelor prioritare. 
 
Viziune a SNA 2012-2025 este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a 
corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor 
și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și 
eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic 
dezvoltat. Promovarea integrității organizaționale în sectorul public, dar și cel privat, este de 
natură a reduce cazurile de corupție, frauda și incidentele de integritate în sectoarele expuse la 
corupție. Totodată, un mediu de integritate robust va sprijini România în atingerea obiectivelor 
asumate la nivel internațional în domeniul anticorupției și a statului de drept. În acest context, 
promovarea obiectivelor de politică externă a României, inclusiv prin îmbunătățirea imaginii 
României pe scena internațională, va accelera procesul de aderare a României la Convenția 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (denumită în continuare OCDE) privind 
combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale, 
adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999. Resursele 
statului trebuie mobilizate coerent și eficient în vederea investigării și tragerii la răspundere 
penală a persoanelor implicate în activități circumscrise corupției inclusiv prin consolidarea 
mecanismelor de cooperare interinstituțională și a capacităților instituțiilor și autorităților 
competente, astfel încât să se asigure abordarea integrată a fenomenului. Suplimentar măsurilor 
de combatere a corupției, strategia include măsuri care vizează latura de prevenire și educare 
atât a oficialilor, cât și a cetățenilor, cu privire la teme precum: integritatea organizațională 
și diminuarea riscurilor de corupție, cadrul incriminator național al faptelor de corupție, 
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drepturile omului, accesul la informații publice, transparența decizională, impactul corupției 
„mici” asupra serviciilor publice, etc. 
 
SNA 2021-2015 a fost adoptat prin Hotărârea nr. 1269/2021, care stabilește la articolul 6 că   
până la finalul lunii martie 2022, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv 
cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice aveau 
obligația de a întreprinde procedurile privind asumarea unei agende de integritate 
organizațională, iar până la finalul lunii iunie 2022 de a elabora, adopta, disemina în cadrul 
instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și de a transmite Ministerului 
Justiției planurile de integritate aferente. Adoptarea planurilor de integritate se realizează prin 
ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, respectiv a întreprinderilor publice, iar 
în vederea implementării planului de integritate, se desemnează coordonatorul implementării la 
nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. 
Atribuțiile persoanelor astfel desemnate fiind detaliate prin ordin, decizie sau fișa postului, după 
caz.  
Practica instituțională a anilor anteriori în ceea ce privește responsabilitatea la nivel instituțional 
a presupus constituirea grupurilor de lucru anticorupție formate din reprezentanți de la nivelul 
tuturor structurilor din cadrul instituției, cu precădere cele considerate mai vulnerabile sau 
expuse la corupție, inclusiv managementul și responsabilii de implementarea SCIM. 
 
 
Obiectivele SNA 2021-2025 relevante pentru administrația publică locală 
 

Obiectiv general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de Integritate la 
nivel organizațional 

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național 

1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de 
integritate organizațională; 

2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării 
angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare 
implementării acestuia; 

3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și 
vulnerabilitățile nou apărute; 

4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și 
stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 
599/2018; 

5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 
599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii 
acestora; 

6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile 
de coordonare și monitorizare a strategiei; 

7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al 
publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul 
integrității; 

8. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul a trei instituții 
publice, în sistem pilot; 

9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate 
în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile 
de la normele etice. 
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Obiectiv general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor 

1. Creşterea gradului de educaţie anticorupție a cetăţenilor și oficialilor publici, cu accent pe 
drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice și impactul corupției asupra 
serviciilor publice; 

2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin 
aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare 
în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul 
public 
și asigurarea stabilității funcției publice; 

3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de 
integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice; 

4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin 
utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); 

5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de 
corupţie generate de interacţiunea directă cu oficialii publici; 

6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de 
urgenţă) a serviciilor publice; 

7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității 
cheltuielilor publice. 

Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de 
management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a 
riscurilor și vulnerabilităților instituționale 

1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor 
autorităților publice; 

2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației 
publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale; 

Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor 
de corupție în administrația publică locală 

1. Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative 
disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate; 

2. Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri 
administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt 
cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și 
cetățean; 

3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale; 

4. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a 
reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și 
integrității; 

5. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil 
pentru APL în vederea accesării fondurilor publice; 

6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții 
și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea 
proiectelor finanțate prin program. 
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8. Gestionarea incidentelor de integritate: identificarea, analiza, soluționarea și 

luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea incidentelor de integritate 

 

Potrivit HG nr. 599/2018, un incident de integritate este un eveniment în care este implicat un 

angajat al unei instituții sau autorități publice și care s-a soldat cu:   

• încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei 
abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să 
protejeze integritatea funcției publice; 

• trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de 
corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, 
incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; 

• rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională 
de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile 
nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților; 

• rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului 
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 
(CNATDCU) privind o lucrare științifică; 

 

Evaluarea incidentelor de integritate presupune următoarele activități: 

a) obținerea de informații privind incidentul de integritate; Conducerea autorității sau 
instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte 
structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri 
privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea 
metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării 
procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea 
la cunoștință a incidentului de integritate respectiv. În măsura în care apreciază că este 
necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații 
Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin 
informații privind incidentul de integritate. 

b) analiza incidentului de integritate; Analiza are în vedere cu precădere următoarele 
aspecte: 

✓ tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat; 
✓ sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția 

persoanei care l-a săvârșit; 
✓ starea de fapt și modul de operare; 
✓ cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției 

publice relevante pentru incidentul analizat; 
✓ cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și 

vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, 
precum şi cele aferente incidentului de integritate evaluat; 

✓ durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară; 
✓ sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate; 
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✓ efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei 
care a săvârșit incidentul de integritate; 

✓ impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției 
publice. 

Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, 

pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile rezultate din 

analiză,  

c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control. 

Raportul conține și propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum 

și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. 

Raportul se transmite spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice. Raportul de 

evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de 

integritate.
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9. Egalitatea de șanse 

 

Principiul non-discriminării reprezintă un principiu general al legislației UE. A discrimina 

înseamnă a diferenția sau a trata diferit două persoane sau două situații, atunci când nu există o 

distincție relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situații care sunt în fapt 

diferite. 

Prin egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a 

capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin 

și tratamentul egal al acestora. 

Vom explica mai jos mecanismul discriminării pentru a conștientiza rolul pe care fiecare dintre 

noi îl poartă împotriva discriminării. 

Stereotipul 

Stereotipul reprezintă o generalizare privind caracteristicile unui grup de persoane: așteptări 

sociale, idei preconcepute, transmise prin socializare, eticheta socială; D exemplu trăsături 

asociate femeilor: devotate celorlalți, conștiente de sentimentele celorlalți, emoționale, 

săritoare, blânde, bune, înțelegătoare, calde. Spre deosebire trăsăturile asociate bărbaților sunt 

diferite: activi, iau repede decizii, competitivi, încrezători, independenți, nu renunță ușor, au 

încredere în ei, rezistă bine la stres. Stereotipurile se schimbă foarte greu într-o societate. De la 

un stereotip se poate ajunge la o prejudecată, care reprezintă o  atitudine, în general negativă, 

o antipatie bazată de cele mai multe ori pe stereotipuri negative, pe sentimente iraționale de 

frică și neplăcere. Discriminarea merge dincolo de atitudine, în acțiune și în comportament, cu 

consecințe asupra celorlalți.  

Discriminare 

Conform OUG 137/2000, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau 

preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență 

la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului 

și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, 

economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.  

Discriminare indirectă și multiplă 

Discriminarea indirectă reprezintă excluderea unei persoane sau categorii de persoane de la 

beneficiul unui anumit drept prin folosirea unor criterii aparent neutre. Discriminare multiplă 

reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe două sau mai multe 

criterii de discriminare.  
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Hărțuirea și victimizare 

Comportament repetitiv care conduce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori 

ofensiv, îndreptat împotriva unei persoane sau categorii de persoane datorită unei caracteristici 

a acelei persoane sau grup de persoane. Ex. remarce ofensatoare sau șicane repetate la adresa 

unei anumite persoane legate de anumite presupuse caracteristici sau defecte. Victimizarea 

reprezintă reacţie / represalii /tratament advers la o plângere sau acțiune în justiție cu privire 

la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării. 

Discriminarea în cadrul relațiilor de serviciu trebuie sesizată de îndată angajatorului, victimele 

putându-se adresa și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Consiliul Național 

pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este autoritatea de stat autonomă, sub control 

parlamentar, care își desfășoară activitatea în domeniul discriminării. 

Măsuri speciale sunt acele măsuri luate de autoritățile publice sau de persoanele juridice de drept 

privat în favoarea (protejarea) unei persoane, unui grup de persoane defavorizate sau a unei 

comunități, vizând asigurarea dezvoltării lor firești și realizarea efectivă a egalității de șanse a 

acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunități. Categorie 

defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport 

cu majoritatea cetățenilor datorită diferențelor identitare față de majoritate, fie se confruntă 

cu un comportament de respingere și marginalizare. 
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10. Dezvoltarea durabilă 

 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030a fost adoptată de Guvernul 

României în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018. Strategia ghidează 

implementarea Agendei 2030 în toate politicile sectoriale ce pot promova dezvoltarea durabilă 

pe plan național. România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 

Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul 

Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, 

adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE 

privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Prin această strategie, România 

își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. 

Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de 

mediu. 

Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă ale României, din care două sunt atinse prin 

implementarea acestui proiect, respectiv egalitatea de șanse și reducerea corupției: 

• Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

• Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și 
promovarea unei agriculturi sustenabile 

• Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

• Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 
vieții pentru toți 

• Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate: 
Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, în 
sfera publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a femeilor și a 
egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a 
deciziilor în viața politică, economică și publică 

• Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 

• Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 
modern 

• Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării 
depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru 
toți 

• Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și 
încurajarea inovației 

• Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

• Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fi e deschise tuturor, sigure, 
reziliente și durabile 

• Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

• Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor: 
Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României pentru a 
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combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin integrarea 
măsurilor de diminuare și de adaptare la schimbările climatice și dezastrele naturale atât 
în strategiile cât și în politicile naționale și în planificarea și creșterea nivelului de 
educație și conștientizare privind schimbările climatice 

• Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 
dezvoltare durabilă 

• Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea 
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

• Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 
accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și 
incluzive la toate nivelurile: Strategia are în vedere dezvoltarea capitalului social, 
promovarea toleranței, eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă a 
tuturor formelor de violență, reducerea semnificativă a corupției, dezvoltarea 
instituțiilor eficiente și transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional 
receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și 
asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale 

• Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă 

11. Bibliografie 

 

11.1 Legislația Uniunii Europene și convenții internaționale 

 

• Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției 

• Decizia Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de 
cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii 
anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar 
și al luptei împotriva corupției [notificată cu numărul C(2006) 6569] 

• Convenția penala privind corupția a Consiliului Europei 

• Convenția civilă privind corupția a Consiliului Europei 

• Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, 
de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 
1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 
223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. 
 

11.2 Legislația națională 

 

• Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare; 

• Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 
corupție, cu modificările și completările ulterioare; 
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• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;  

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

• OUG nr. 43/2002, privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, 
instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

• HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 
și a documentelor aferente acesteia 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și 
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și 
completările ulterioare;  

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/ managerial al entităților publice 

• Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

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

• HG nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de 
organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de 
raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, 
monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita 
funcționarilor publici 
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11.3 Standarde internaționale 

 

• Codul European al Bunei Conduite Administrative, Parlamentul European, 2001 

• Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului de miniștri al Consiliului Europei 
privind ”codurile de conduită pentru funcționarii publici” 

• Rezoluția A/RES/51/59 din 12 decembrie 1996 a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU): Acțiune împotriva corupției - Codul International de 
Conduită a Funcționărilor (oficialilor) Publici 

• Standardul ISO 37001 sisteme de management anti-mită
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Anexa 1 – Fișă de lucru – Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și 

elaborarea planului de integritate 

 

Nr. grup de lucru: Participanți 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție 
 

Nr. 
crt. 

Compartiment 
/ structura 
subordonată 

Vulnerabilitate Identificarea si descrierea 
amenințării (descrierea 
evenimentului potențial de 
corupție, categoria de personal 
expus riscului) 

Sursa de 
documentare a 
riscului 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
Evaluarea riscurilor de corupție 
 

Nr. 
crt. 

Probabilitate Impact Expunere Prioritate 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
Stabilirea măsurilor de intervenție 
 

Nr. 
crt. 

Descriere 
măsura 
  
 

Termenul de 
implementare 

Responsabil implementare 
măsură de intervenție 

Țintă 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

 
Măsuri planul de integritate 
 

Nr. 
măs
ură 

Descriere 
măsură 

Indicatori de 
performanță 

Surse de 
verificare 

Riscuri 
Respons

abil 
Resurs

e 

Terme
n de 

realiza
re 

Obiectiv 

Măsu
ra 

       

        

        

        

        

Anexa 2 – Spețe privind egalitate de șanse și nondiscriminare 

 
Descrierea cazurilor 
 
Întrebări pentru discuții: Este acesta un caz de discriminare? De ce? Care prevederi legale sunt 

incidente? Ce ați face dvs. într-un asemenea caz? Cine este entitatea responsabilă cu constatarea 

situațiilor de discriminare? Ce demersuri ați face dvs. dacă v-ați afla într-o situație similară? 

 
Cazul Care dintre următoarele cazuri sunt cazuri 

de discriminare? Argumente pro si contra 

Petentul D.T. sesizează faptul că lipsa 
informațiilor de interes public în limba română  
pe pagina de internet a Primăriei X, jud. Z, 
reprezintă o faptă de discriminare. Petentul 
arată că, pe pagina menționată, niciun meniu 
nu e în limba română, ci doar în limba 
germană, încălcându‐se astfel dreptul 
cetățenilor României la informare în limba 
oficială a statului. Petentul susține că această  
situație îl discriminează deoarece nu este 
cunoscător de limbă germană și dorește să afle 
informații de interes public cu privire la 
activitatea Primăriei și Consiliului Local X. Mai 
mult, denumirea autorității apare pe pagina 
oficială de internet exclusiv în limba germană. 
Petentul a depus dovezi în sprijinul 
afirmațiilor făcute în cuprinsul sesizării sale. 
Partea reclamată își exprimă punctul de 
vedere în sensul că  localitatea X, ca persoană 
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juridică, nu deține o pagină  de internet 
proprie, aceasta fiind în construcție iar, 
pagina pe care a menționat‐o petentul ca fiind 
cea oficială a comunei, de fapt aparține unei 
persoane fizice cu domiciliul în comuna. 

CNCD s‐a autosesizat urmare articolelor 
apărute în presă cu privire la mesajul postat 
în data de 19.01.2012 pe pagina de Facebook 
a părții reclamate, directorul de cabinet al 
Prefectului județului Mureș, mesaj cu 
următorul conținut: “Arbeit macht frei (Munca 
te face liber –n.r.) – asta să înțeleagă 
protestatarii”. În punctul de vedere exprimat, 
partea reclamată arată că nu a existat intenția 
de a discrimina sau de a aduce atingere 
demnității unei persoane sau a unui grup, 
considerând că, în contextul dat, expresia 
“Arbeit macht frei”nu prezintă intenția de a 
aduce atingere demnității unor persoane. 

 

Asociația de proprietari refuza sa de aviz 
pentru construirea a unei rampe pentru 
persoanele cu dizabilități. 

 

Postarea unui anunț de închiriere a unei 
garsoniere cu excluderea studenților și 
romilor. Deținătorul cotidianului și al site‐ului 
unde a fost postat anunțul imobiliar 
precizează în urma investigațiilor întreprinse 
în cauză că nu este responsabil pentru 
materialele publicate. 

 

O persoană dorea să se înscrie la un concurs 
pentru ocuparea funcției de manager în cadrul 
unei instituții publice din localitatea Y. 
Conform legii, ocuparea funcției de manager 
se face prin concurs, la care au acces persoane 
fizice care au cel puțin 2 ani vechime în 
posturi prevăzute cu studii superioare de 
lungă durată. Tot conform legii, regulamentul 
de concurs, se aprobă de primarul localității. 
Astfel, criteriile aprobate pentru concursul 
organizat în localitatea Y prevedea faptul că 
persoanele care se înscriu la concurs trebuie 
să aibă cel puțin 12 ani vechime în posturi 
prevăzute cu studii superioare de lungă 
durată. 
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Anexa 3 - Indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de 

corupţie 

Nivelul 
probabilităţii 

Descriere Indicatori Factori favorizanţi 

1 - scăzută 

Ameninţarea de 
corupţie este 
foarte puţin 
probabil să se 
manifeste. 

- Nu există cazuri anterioare în 
propria instituţie şi nici în alte 
instituţii, în domenii de 
activitate similare. 
NOTĂ: 
Evaluarea istorică a cazurilor se 
va limita la datele existente în 
instituţie, înfiinţarea acesteia 
sau organizarea/reorganizarea în 
actuala organigramă şi având la 
bază actuala reglementare, dacă 
aceste detalii sunt relevante. 
- Sunt prezenţi maximum 3 
factori favorizanţi. 

1. probleme de natură legislativă - lacune 
legislative, norme neclare, imprevizibile, 
reglementarea unor excepţii care ridică 
probleme de interpretare şi aplicare, 
flexibilitate în interpretarea subiectivă; 
2. capacitate limitată de verificare a 
activităţii desfăşurate; 
3. particularităţi ale culturii 
organizaţionale privind acceptarea de 
avantaje materiale, respectiv toleranţa 
unor astfel de comportamente; 
4. existenţa unor surse de ameninţare sau 
presiune asupra personalului; 
5. contacte frecvente cu exteriorul 
instituţiei, cu beneficiari ai serviciilor 
publice; 
6. exercitarea atribuţiilor de serviciu în 
afara sediului instituţiei publice; 
7. gestionarea informaţiei - obţinere, 
deţinere şi utilizare a informaţiei, accesul 
la informaţii confidenţiale, gestionarea 
informaţiilor clasificate; 
8. gestionarea mijloacelor financiare; 
9. achiziţia/gestionarea de bunuri, 
servicii şi lucrări; 
10. acordarea de aprobări, avize ori 
autorizaţii; 
11. activităţi de eliberare/emitere a unor 
documente; 
12. îndeplinirea funcţiilor de control, 
supraveghere, evaluare şi consiliere, 
audit; 
13. competenţa decizională exclusivă; 
14. activităţi de recrutare şi selecţie a 
personalului; 
15. constatare de conformitate sau de 
încălcare a legii, aplicare de sancţiuni. 

2 - medie 

Ameninţarea de 
corupţie este 
posibilă, 
aceasta se 
poate 
manifesta. 

- Există cazuri de corupţie în 
domenii similare de activitate ori 
situaţii care prezintă similitudini 
cu ameninţarea definită. 
- Sunt prezenţi maximum 5 
factori favorizanţi. 

3 - ridicată 

Ameninţarea de 
corupţie poate 
să se manifeste 
în mod curent 
în activitate. 

- Există cazuri de corupţie în 
propria instituţie. 
- Există multiple cazuri în 
domenii similare de activitate ori 
situaţii care prezintă multiple 
similitudini cu ameninţarea 
definită. 
- Sunt prezenţi peste 5 factori 
favorizanţi. 

    

În ipoteza în care factorii 
favorizanţi reprezintă unicul 
indicator identificat, prezenţa 
unui anumit număr de factori 
favorizanţi nu conduce în mod 
automat la introducerea riscului 
într-o anumită categorie, Grupul 
de lucru luând această decizie 
pe baza analizei concrete. 

Prezenţa acestor factori la nivelul 
instituţiei, activităţii sau personalului se 
evaluează de către Grupul de lucru pe 
baza actelor normative, procedurilor 
interne, precum şi având în vedere 
datele, informaţiile, dar şi experienţa 
membrilor. 
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Anexa 4 -  Indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de 

corupție 

 

Nivelul 
impactului 

Descriere Indicatori Observații 

1 - scăzut 

Producerea faptei 
de corupţie nu 
afectează 
activitatea de 
ansamblu a 
instituţiei, având 
impact financiar şi 
de imagine minim. 

- nu generează efecte la nivelul altor 
activităţi, cu excepţia celei în cadrul căreia s-a 
produs fapta; 
- afectarea neglijabilă, nesemnificativă a 
desfăşurării activităţii; 
- impact minor sau nesemnificativ asupra 
atingerii obiectivelor profesionale; 
- susceptibil de a conduce/provoca publicitate 
negativă; 
- afectează în mică măsură şi pe o perioadă 
scurtă de timp percepţia asupra instituţiei şi a 
corpului profesional; 
- impact financiar minim sau inexistent. 

- Efectele la nivelul 
activităţii în cadrul 
căreia s-a produs fapta 
sau la nivelul celorlalte 
activităţi ale instituţiei 
se evaluează din 
punctul de vedere al 
perturbării calendarului 
activităţilor, calităţii 
serviciilor, legalităţii 
activităţii, eficienţei 
administrative sau 
economice. 
- Impactul financiar se 
analizează pe baza 
resurselor cheltuite 
ineficient sau în mod 
ilegal, precum şi pe 
baza eventualelor 
pierderi, dacă este 
cazul. 

2 - mediu 

Producerea faptei 
de corupţie aduce 
atingere modului 
de desfăşurare a 
activităţilor 
instituţiei în 
ansamblu, are 
impact financiar şi 
afectează imaginea 
instituţiei. 

- aduce atingere modului de desfăşurare a 
activităţilor instituţiei în ansamblu (nu numai 
activităţii în cadrul căreia s-a produs fapta); 
- obiectivele profesionale sunt atinse parţial; 
- eficienţa activităţii este afectată; 
- există impact financiar; 
- imaginea instituţiei a fost afectată, existând 
publicitate negativă, cu precădere la nivel 
local. 

3 - ridicat 

Producerea faptei 
de corupţie aduce 
o atingere gravă 
modului de 
desfăşurare a 
activităţii 
instituţiei sau chiar 
blochează 
desfăşurarea 
acesteia, are 
impact financiar 
important şi aduce 
grave prejudicii de 
imagine instituţiei. 

- atingere gravă adusă activităţii; 
- imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor 
stabilite pentru domeniul de activitate sau un 
impact semnificativ asupra acestora; 
- deteriorarea pe termen mediu şi lung a 
eficienţei activităţii, întârzieri în derularea 
activităţilor planificate; 
- pierderi financiare pentru înlocuirea ori 
instruirea personalului, schimbarea 
procedurilor de desfăşurare a activităţii, 
achiziţii neplanificate de mijloace tehnice 
etc.; 
- imaginea instituţiei a fost puternic afectată, 
existând publicitate negativă, la nivel naţional 
sau internaţional. 

 

 

 

 



 
 
 

 
   49 

 

 
 

Anexa 5 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție 

 
 

 
 
 

  CATEGORIE PRIORITATE REACŢIE LA RISC 

  Riscuri majore Prioritate 1 

Riscuri majore, caracterizate, simultan, 

printr-o mare probabilitate de apariție și 

printr-o gravitate foarte mare a impactului, 

care necesită concentrarea atenției conducerii 

compartimentelor sau structurilor 

subordonate implicate pentru adoptarea/ 

implementarea unor măsuri de intervenție 

urgente și adecvate. 

  Riscuri moderate Prioritate 2 

Riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau 

controlate, prin creșterea eficacității 

măsurilor existente sau, după caz, prin 

adoptarea unor măsuri de intervenție. 

  Riscuri minore Prioritate 3 

Riscuri minore, care pot fi considerate 

tolerabile și inerente activităților structurilor, 

față de care nu este necesară adoptarea unor 

măsuri suplimentare de intervenție, ci doar 

aplicarea măsurilor de prevenire existente. 

 
 

 


