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1.	 Lista	 responsabililor	 cu	 elaborarea,	 verificarea	 și	 aprobarea	 ediției	 sau,	 după	 caz,	 a	 reviziei	 în
cadrul	ediției

Nr.
Crt

Elemente
privind

responsabilii/
operațiunea

Numele	și	prenumele Funcția Data Semnătura

1 Elaborat Acriș	Dumitru Secretar 03.06.2019
2 Avizat Banea	Aurelian Presedinte	Comisie	Monitorizare 03.06.2019
3 Aprobat Deacu	Costică Primar 03.06.2019

2.	Formular	de	evidenţă	a	modificărilor

Nr.
Crt

Numărul
ediţiei	/
reviziei

Data
ediţiei	/
reviziei

Componenta	revizuită Descrierea	modificării
Avizul

conducătorului
compartimentului

1 Editia	I 03.06.2019 X X Favorabil

3.	Formularul	de	distribuire/difuzare

Nr.
Crt

Scopul
difuzării Compartiment Nume	și	prenume Data

primirii
Data

retragerii
Data

intrării	în
vigoare

Semnătura

1 Aplicare,
Informare Primar Deacu	Costică 03.06.2019 03.06.2019 03.06.2019

2 Aplicare,
Informare Viceprimar Banea	Aurelian 03.06.2019 03.06.2019 03.06.2019

3
Aplicare,
Evidență,
Arhivare

Secretar	Comună Acriș	Dumitru 03.06.2019 03.06.2019 03.06.2019

4.	Scopul	procedurii
4.1	Stabilește	modul	de	realizare	a	activității,	compartimentele	și	persoanele	implicate
 	Persoanele	sunt	obligate	să	îndeplinească	îndatoririle	ce	le	revin	din	exercitarea	funcţiilor,	atribuţiilor	sau
însărcinărilor	 încredinţate,	 cu	 respectarea	 strictă	 a	 legilor	 şi	 a	 normelor	 de	 conduită	 profesională,	 şi	 să
asigure	 ocrotirea	 şi	 realizarea	 drepturilor	 şi	 intereselor	 legitime	 ale	 cetăţenilor,	 fără	 să	 se	 folosească	 de
funcţiile,	atribuţiile	ori	însărcinările	primite,	pentru	dobândirea	pentru	ele	sau	pentru	alte	persoane	de	bani,
bunuri	sau	alte	foloase	necuvenite.
 	Nedepunerea	declaraţiei	de	avere	atrage	declanşarea	din	oficiu	a	procedurii	de	control	al	averii.
 	Persoanele	au	obligaţia	să	declare,	în	termen	de	30	de	zile	de	la	primire,	orice	donaţie	directă	ori	indirectă
sau	daruri	manuale	primite	în	legătură	cu	exercitarea	funcţiilor	sau	atribuţiilor	lor,	cu	excepţia	celor	care	au
o	valoare	simbolică.
4.2	Dă	asigurări	cu	privire	la	existența	documentației	adecvate	derulării	activității
 	 Stabilirea	 responsabilităţilor	 privind	 întocmirea,	 avizarea	 şi	 aprobarea	 documentelor	 aferente	 acestei
activităţi.
4.3	Asigură	continuitatea	activității,	inclusiv	în	condiții	de	fluctuație	a	personalului
 	Prin	procedură	se	urmărește	asigurarea	unui	circuit	corect,	eficient,	operativ	și	legal	al	documentelor.
4.4	Sprijină	 auditul	 și/sau	alte	 organisme	abilitate	 în	 acțiuni	 de	 auditare	 și/sau	 control,	 iar	 pe
manager,	în	luarea	deciziei
4.5	Alte	scopuri
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5.	Domeniul	de	aplicare
5.1	Precizarea	(definirea)	activității	la	care	se	referă	procedura	operațională:
 	Prezenta	procedură	se	referă	la	anticorupția	din	entitatea	publică.
5.2	Delimitarea	explicită	a	activității	procedurate	în	cadrul	portofoliului	de	activități	desfășurate
de	entitatea	publică:
 	De	activitatea	procedurată	depind	 toate	celelalte	activități	din	cadrul	 instituției,	datorită	rolului	pe	care
această	activitate	îl	are	în	cadrul	derulării	corecte	și	la	timp	a	tuturor	proceselor.
5.3	Listarea	principalelor	activități	de	care	depinde	și/sau	care	depind	de	activitatea	procedurată:
De	 activitatea	 procedurată	 depind	 toate	 celelalte	 activități	 din	 cadrul	 instituției,	 datorită	 rolului	 pe	 care
această	activitate	îl	are	în	cadrul	derulării	corecte	și	la	timp	a	tuturor	proceselor.
5.4	 Listarea	 compartimentelor	 furnizoare	 de	 date	 și/sau	 beneficiare	 de	 rezultate	 ale	 activității
procedurate:

5.4.1	Compartimente	furnizare	de	date
Toate	structurile
5.4.2	Compartimente	beneficiare	de	rezultate:
Toate	structurile
5.4.3	Compartimente	implicate	în	procesul	activităţii:
Secretar	Comună
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6.	Documente	de	referință
6.1.	Reglementări	internaționale:
-	Nu	este	cazul
6.2.	Legislație	primară:
-	 Hotărârea	 nr.	 583/2016	 privind	 aprobarea	 Strategiei	 naţionale	 anticorupţie	 pe	 perioada	 2016-2020,	 a
seturilor	 de	 indicatori	 de	 performanţă,	 a	 riscurilor	 asociate	 obiectivelor	 şi	 măsurilor	 din	 strategie	 şi	 a
surselor	de	verificare,	a	 inventarului	măsurilor	de	transparenţă	 instituţională	şi	de	prevenire	a	corupţiei,	a
indicatorilor	de	evaluare,	precum	şi	a	standardelor	de	publicare	a	informaţiilor	de	interes	public
-	Legea	nr.	78/2000	pentru	prevenirea,	descoperirea	şi	sancţionarea	 faptelor	de	corupţie	cu	modificările	și
completările	ulterioare
-	Ordonanţa	de	urgenţă	nr.	57/2019	privind	Codul	administrativ,	publicată	în	Monitorul	Oficial,	Partea	I,	NR
555	din	05/07/2019;
-	 Legea	 nr.	 193/2017	 pentru	 modificarea	 Legii	 nr.	 286/2009	 privind	 Codul	 penal,	 Publicată	 în	 Monitorul
Oficial,	Partea	I	nr.	598/2017
-	 Legea	 nr.	 571/2004	 privind	 protecţia	 personalului	 din	 autorităţile	 publice,	 instituţiile	 publice	 şi	 din	 alte
unităţi	care	semnalează	încălcări	ale	legii,	Publicat	in	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	1214/2004
-	Legea	nr.	365/2004	pentru	ratificarea	Convenției	Națiunilor	Unite	împotriva	corupției,	adoptată	la	New	York
la	31	octombrie	2003,	Publicat	în	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	903/2004
-	 Legea	 nr.	 161/2003	 privind	 unele	 măsuri	 pentru	 asigurarea	 transparenţei	 în	 exercitarea	 demnităţilor
publice,	a	 funcţiilor	publice	şi	 în	mediul	de	afaceri,	prevenirea	şi	 sancţionarea	corupţiei,	 cu	modificările	 și
completările	ulterioare
-	Legea	nr.	52/2003	privind	transparenţa	decizională	în	administraţia	publică	cu	modificările	și	completările
ulterioare
-	 Legea	 nr.	 147/2002	 pentru	 ratificarea	 Convenţiei	 civile	 asupra	 corupţiei,	 adoptată	 la	 Strasbourg	 la	 4
noiembrie	1999,	Publicat	in	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	260/2002
-	 Legea	 nr.	 27/2002	 pentru	 ratificarea	 Convenţiei	 penale	 privind	 corupţia,	 adoptată	 la	 Strasbourg	 la	 27
ianuarie	1999,	Publicat	in	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	65/2002
-	Legea	nr.	 544/2001	privind	 liberul	 acces	 la	 informaţiile	 de	 interes	 public,	 cu	modificările	 și	 completările
ulterioare
-	Legea	nr.	78/2000	pentru	prevenirea,	descoperirea	şi	sancţionarea	faptelor	de	corupţie,	cu	modificările	și
completările	ulterioare
-	 Hotărâre	 nr.	 583/2016	 privind	 aprobarea	 Strategiei	 naţionale	 anticorupţie	 pe	 perioada	 2016-2020,	 a
seturilor	 de	 indicatori	 de	 performanţă,	 a	 riscurilor	 asociate	 obiectivelor	 şi	 măsurilor	 din	 strategie	 şi	 a
surselor	de	verificare,	a	 inventarului	măsurilor	de	transparenţă	 instituţională	şi	de	prevenire	a	corupţiei,	a
indicatorilor	de	evaluare,	precum	şi	a	standardelor	de	publicare	a	informaţiilor	de	interes	public,	Publicat	in
Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	644/2016
-	Ordonanța	de	Guvern	nr.	27/2002	privind	reglementarea	activităţii	de	soluţionare	a	petiţiilor,	cu	modificările
și	completările	ulterioare
6.3.	Legislație	secundară:
-	Ordin	nr.	600/2018	privind	aprobarea	Codului	controlului	intern	managerial	al	entităţilor	publice	Publicat	in
Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	387	din	07.05.2018
6.4.	Alte	documente,	inclusiv	reglementări	interne	ale	entității	publice:
-	Programul	de	dezvoltare	
-	Regulamentul	de	funcționare	al	Comisiei	de	Monitorizare	
-	Regulamentul	de	organizare	şi	funcţionare	al	instituției	
-	Regulamentul	Intern	al	Instituției	
-	Dispoziţii	ale	Conducătorului	Instituției	
-	Circuitul	documentelor;	
-	Alte	acte	normative
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7.	Definiții	și	abrevieri
7.1.	Definiții	ale	termenilor:

Nr.
Crt. Termenul Definiția	și	/	sau,	dacă	este	cazul,	actul	care	definește	termenul

1. Procedură	documentată
 	Modul	specific	de	realizare	a	unei	activități	sau	a	unui	proces,	editat	pe	suport	de
hârtie	sau	în	format	electronic;	procedurile	documentate	pot	fi	proceduri	de	sistem
şi	proceduri	operaţionale;

2. Procedură	operaţională	(procedură
de	lucru)

 	Procedură	 care	descrie	un	proces	 sau	o	 activitate	 care	 se	desfăşoară	 la	nivelul
unuia	 sau	mai	multor	 compartimente	 dintr-o	 entitate,	 fără	 aplicabilitate	 la	 nivelul
întregii	entități	publice;

3. Document
 	Act	prin	care	se	adeverește,	se	constată	sau	se	preconizează	un	fapt,	se	conferă
un	drept,	se	recunoaște	o	obligație	respectiv	text	scris	sau	tipărit	inscripție	sau	altă
mărturie	servind	la	cunoașterea	unui	fapt	real	actual	sau	din	trecut

4. Aprobare  	Confirmarea	scrisă,	semnătura	şi	datarea	acesteia,	a	autorităţii	desemnate	de	a	fi
de	acord	cu	aplicarea	respectivului	document	în	organizaţie.

5. Verificare
 	Confirmare	prin	examinare	şi	 furnizare	de	dovezi	obiective	de	către	autoritatea
desemnată	(verificator),	a	faptului	că	sunt	satisfăcute	cerinţele	specificate,	 inclusiv
cerinţele	Comisiei	de	Monitorizare.

6. Gestionarea	documentelor

 	 Procesul	 de	 administrare	 a	 documentelor	 unei	 entităţi	 publice,	 pentru	 a	 servi
intereselor	 acesteia,	 pe	 parcursul	 întregii	 lor	 durate	 de	 viaţă,	 de	 la	 început,	 prin
procesul	 de	 creare,	 revizuire,	 organizare,	 stocare,	 utilizare,	 partajare,	 identificare,
arhivare	şi	până	la	distrugerea	lor;

7. Ediție	procedură
 	Forma	actuală	a	procedurii;	Ediția	unei	proceduri	se	modifică	atunci	când	deja	au
fost	 realizate	 3	 revizii	 ale	 respectivei	 proceduri	 sau	 atunci	 când	 modificările	 din
structura	procedurii	depășesc	50%	din	conținutul	reviziei	anterioare;

8. Revizie	procedură
 	Acţiunea	de	modificare	respectiv	adăugare	sau	eliminare	a	unor	informații,	date,
componente	ale	unei	ediții	a	unei	proceduri,	modificări	ce	implică	de	regulă	sub	50%
din	conținutul	procedurii;

9. Entitate	publică

 	 Autoritate	 publică,	 instituţie	 publică,	 companie/societate	 naţională,	 regie
autonomă,	 societate	 la	 care	 statul	 sau	 o	 unitate	 administrativ-teritorială	 este
acţionar	majoritar,	 cu	personalitate	 juridică,	 care	utilizează	 /administrează	 fonduri
publice	şi/sau	patrimoniu	public

10. Departament  	Direcţie	Generală,	Direcţie,	Serviciu,	Birou,	Compartiment;

11. Conducătorul	departamentului
(compartimentului)  	Director	general,	director,	şef	serviciu,	şef	birou,	şef	compartiment;

12. Strategie	Națională	Anticorupție

 	 Set	 de	 măsuri	 adoptat	 la	 nivel	 național	 în	 scopul	 promovării	 integrității	 și
prevenirii	corupției	în	România	și	care	vizează	aplicabilitatea	la	nivelul	instituțiilor	și
autorităților	 publice	 centrale	 și	 locale,	 inclusiv	 cele	 subordonate,	 coordonate	 și
aflate	sub	autoritate.

7.2.	Abrevieri	ale	termenilor:
Nr.
Crt. Abrevierea Termenul	abreviat

1. PO Procedura	operațională
2. Ed. Ediție
3. Rev. Revizie
4. SCIM Sistem	de	Control	Intern/Managerial
5. E Elaborare
6. V Verificare
7. A Aprobare
8. Ap. Aplicare
9. Ah. Arhivare
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10. EP Entitate	Publică
11. S.N.A. Strategia	Națională	Anticorupție
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8.	Descrierere	activității	sau	procesului
8.1.	Generalități:

Se	 instituie	 măsuri	 de	 prevenire,	 descoperire	 şi	 sancţionare	 a	 faptelor	 de	 corupţie	 şi	 se	 aplică	 următoarelor
persoane:
 	a)	care	exercită	o	funcţie	publică,	indiferent	de	modul	în	care	au	fost	învestite,	în	cadrul	autorităţilor	publice
sau	instituţiilor	publice;
 	 b)	 care	 îndeplinesc,	 permanent	 sau	 temporar,	 potrivit	 legii,	 o	 funcţie	 sau	 o	 însărcinare,	 în	 măsura	 în	 care
participă	la	luarea	deciziilor	sau	le	pot	influenţa,	în	cadrul	serviciilor	publice,	regiilor	autonome;
 	c)	care	exercită	atribuţii	de	control,	potrivit	legii;
 	 d)	 care	 acordă	 asistenţă	 specializată	 unităţilor	 în	 măsura	 în	 care	 participă	 la	 luarea	 deciziilor	 sau	 le	 pot
influenţa;
 	e)	care,	indiferent	de	calitatea	lor,	realizează,	controlează	sau	acordă	asistenţă	specializată,	în	măsura	în	care
participă	 la	 luarea	deciziilor	sau	le	pot	 influenţa,	cu	privire	 la:	operaţiuni	care	antrenează	circulaţia	de	capital,
operaţiuni	 de	 bancă,	 de	 schimb	 valutar	 sau	 de	 credit,	 operaţiuni	 de	 plasament,	 în	 burse,	 în	 asigurări,	 în
plasament	mutual	ori	privitor	la	conturile	bancare	şi	cele	asimilate	acestora;

 	SNA,	este	un	set	de	măsuri	adoptat	la	nivel	național	ce	are	drept	rezultat	creșterea	gradului	de	integritate	la
nivelul	 instituțiilor	 și	 autorităților	 publice	 centrale	 și	 locale,	 inclusiv	 cele	 subordonate,	 coordonate,	 aflate	 sub
autoritate.
 	 SNA	 urmărește	 o	 aplicare	 riguroasă	 a	 cadrului	 normativ	 și	 instituțional	 în	 vederea	 prevenirii	 corupției	 în
România	 prin	 implementarea	 unui	 plan	 de	 integritate	 dezvoltat	 pe	 bază	 de	 risc	 și	 standarde	 de	 control
managerial	intern.	

Instituțiile	și	autoritățile	centrale	și	locale	isi	asumă:
 	-	Voința	politică
 	-	Integritate
 	-	Prioritatea	interesului	public
 	-	Transparența

8.2.	Documente	utilizate:

8.2.1.	Lista	și	proveniența	documentelor:
-	Documentele	utilizate	în	elaborarea	prezentei	proceduri	sunt	cele	enumerate	la	pct.6.

8.2.2.	Conținutul	și	rolul	documentelor:
-	Documentele	utilizate	în	elaborarea	prezentei	proceduri	au	rolul	de	a	reglementa	modalitatea	de	implementare
a	activității	procedurate.
-	Accesul,	pentru	fiecare	Compartiment,	la	legislaţia	aplicabilă,	se	face	prin	programul	informatic	la	care	au	acces
salariaţii	entității.

8.2.3.	Circuitul	documentelor:
-	Pentru	asigurarea	condiţiilor	necesare	cunoaşterii	 și	aplicării	de	către	salariaţii	entității	a	prevederilor	 legale
care	reglementează	activitatea	procedurată,	elaboratorul	va	difuza	procedura	conform	pct.3.

8.3.	Resurse	necesare:
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8.3.1.	Resurse	materiale:
-	Computer
-	Imprimantă
-	Copiator
-	Consumabile	(cerneală/toner)
-	Hartie	xerox
-	Dosare	
-	Conexiune	internet
-	Mijloace	de	transport

8.3.2.	Resurse	umane:
-	Conducătorul	Instituției
-	Presedinte	Comisie	SCIM
-	Consilierul	Etic	
-	Salariații	Instituției

8.3.3.	Resurse	financiare:
-	Conform	Bugetului	aprobat	al	Instituției

8.4.	Modul	de	lucru:
8.4.1.	Planificarea	operațiunilor	și	acțiunilor	activității:

Operațiunile	 și	 acțiunile	 privind	 activitatea	 procedurată	 se	 vor	 derula	 de	 către	 compartimentele	 implicate,
conform	instrucțiunilor	din	prezenta	procedură.

8.4.2.	Derularea	operațiunilor	și	acțiunilor	activității:
 	Promovarea	politicii	 penale	 de	 încurajare	 a	 recuperării	 veniturilor	 dobândite	 din	 săvârşirea	 de	 infracţiuni	 a
condus	 la	 introducerea	 legislaţiei	privind	valorificarea	bunurilor	sechestrate	şi	confiscarea	extinsă,	alături	de	o
creştere	 semnificativă	 a	 indicatorilor	 înregistraţi	 de	 procurori	 şi	 instanţe	 în	 materia	 dispunerii	 măsurilor	 de
indisponibilizare	şi	confiscare.
 	 Mecanismul	 de	 evaluare	 reciprocă	 între	 instituţiile	 publice,	 deja	 instituţionalizat	 prin	 SNA,	 a	 relevat
importanţa	pârghiilor	administrative	manageriale	în	prevenirea	corupţiei.
 	 Au	 fost	 adoptate	 măsuri	 pentru	 consolidarea	 instituţională	 în	 domenii	 precum:	 controlul	 ex-ante	 (prin
constituirea,	 în	 cadrul	 ANI,	 a	 sistemului	 informatic	 Prevent,	 pentru	 prevenirea	 şi	 identificarea	 potenţialelor
conflicte	de	interese),	investigaţiile	financiare	(prin	mărirea	schemei	de	personal	a	MP	cu	400	de	investigatori	din
cadrul	ANAF),	adoptarea	noii	legislaţii	privind	finanţarea	partidelor	politice	şi	a	campaniilor	electorale,	majorarea
salariilor	inspectorilor	de	integritate	ANI	la	nivelul	funcţiilor	echivalente	din	cadrul	Consiliului	Concurenţei.
 	Metodologia	de	evaluare	a	riscurilor	de	corupţie,	testată	de	către	DGA	în	cadrul	SNA	2008-2010,	a	fost	extinsă
în	 4	 instituţii-pilot	 (MS,	 MENCS,	 ANAF	 şi	 ANP).	 Similar,	 metodologia	 dezvoltată	 de	 MDRAP	 a	 fost	 testată	 la
nivelul	a	130	de	primării;
 	A	fost	 încheiat	primul	acord	de	partajare	a	bunurilor	confiscate,	 între	România	şi	Statele	Unite	ale	Americii,
prin	care	a	fost	transferată	către	MJ	şi	Structura	Antidrog	a	Poliţiei	Române	suma	de	400.000	USD,	confiscată	de
o	instanţă	americană	într-un	caz	de	criminalitate	organizată	investigat	cu	ajutorul	autorităţilor	române.

La	nivelul	administraţiei	publice	centrale	au	fost	identificate	bune	practici	în	implementarea	SNA.	Pot	fi	amintite,
cu	titlu	de	exemplu:
 	-	înfiinţarea	unor	structuri	de	integritate	(MDRAP,	MS,	MMFPSPV,	ANAF);
 	-	formularea	de	către	Curtea	de	Conturi	a	341	de	sesizări	către	organele	de	urmărire	penală,	prejudiciul	total
constatat	de	acestea	fiind	de	1.340,91	mil.	euro;
 	 -	 crearea,	 la	 iniţiativa	Consiliului	Concurenţei,	 a	modulului	de	 licitaţii	 trucate	 -	 instrument	de	 lucru	axat	pe
schimbul	rapid	de	informaţii	între	experţii	desemnaţi	de	instituţiile	implicate	în	domeniul	achiziţiilor	publice;
 	-	elaborarea	propriilor	strategii	anticorupţie	(MDRAP	şi	MECS);
 	 -	 operaţionalizarea,	 la	 nivelul	 ANAF,	 a	 aplicaţiei	 informatice	 MonitorSP,	 care	 stochează	 atât	 măsurile
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întreprinse	 de	 agenţie	 în	 vederea	 recuperării	 creanţelor,	 cât	 şi	 informaţii	 preluate	 din	 hotărârile	 judecătoreşti
pronunţate	în	materie	penală;
 	 -	 constituirea	Consiliilor	 de	Etică	 şi	 aplicarea	Mecanismului	 de	Feedback	 al	 Pacientului	 la	 nivelul	 spitalelor
publice	din	România,	ca	mecanisme-suport	pentru	acţiunile	ce	au	ca	scop	reducerea	nivelului	plăţilor	informale.

 	La	nivelul	administraţiei	publice	locale	au	fost	identificate	bune	practici	în	implementarea	SNA:	elaborarea	de
coduri	 de	 etică	 şi	 conduită,	 specializate	 pe	 domeniul	 fondurilor	 europene,	 respectiv	 al	 achiziţiilor	 publice;
implementarea	 unor	 proceduri	 on-Iine	 de	 tip	 e-guvernare;	 organizarea	 de	 dezbateri	 şi	 activităţi	 de	 instruire
pentru	 promovarea	 bunelor	 practici	 anticorupţie	 la	 nivelul	 administraţiei	 publice	 locale,	 pentru	 informarea
cetăţenilor;	constituirea	de	registre	pentru	evidenţa	cazurilor	de	abţinere	în	luarea	deciziei	în	situaţii	de	conflict
de	interese,	respectiv	privind	evidenţa	incidentelor	de	integritate.

Evaluările	 reciproce	 realizate	 între	 instituţiile	 publice	 au	 identificat	 deficienţe,	 care	 pot	 reprezenta	 repere	 şi
pentru	următorii	ani,	respectiv	pentru	perioada	2016-2020:
 	-	Instituţionalizarea	reacţiei	la	incidentele	de	integritate	asimilate	eşecului	de	management;
 	-	Necesitatea	consolidării	structurilor	de	prevenire	la	nivelul	instituţiilor	publice,	precum	şi	a	celor	de	control
intern	şi	audit,	alături	de	specializarea	analizei	de	riscuri	instituţionale;
 	 -	Educaţia	 anticorupţie	 reprezintă	 o	 prioritate	majoră.	Există	 un	deficit	 semnificativ	 de	 cunoaştere	de	 către
angajaţi	 şi	 manageri	 a	 standardelor	 legale	 de	 integritate	 (protecţia	 avertizorului	 în	 interes	 public,	 consilierea
etică,	interdicţiile	post-	angajare	-	pantouflage,	gestionarea	funcţiilor	sensibile);
 	-	Gestionarea	creanţelor	provenite	din	infracţiuni,	în	special	în	faza	de	administrare	a	bunurilor	sechestrate	şi
de	valorificare	a	celor	confiscate;
 	-	Prevenirea	corupţiei	în	mediul	politic	şi	identificarea	formulei	de	transpunere	a	măsurilor	restante	prevăzute
de	SNA	în	ceea	ce	priveşte	soluţionarea	în	termen	de	72	de	ore	a	cererilor	de	încuviinţare	a	percheziţiei,	reţinerii
sau	 arestării	 preventive	 a	 membrilor	 Parlamentului,	 precum	 şi	 cu	 privire	 la	 adoptarea	 codului	 de	 etică	 al
acestora;
 	-	Intensificarea	eforturilor	de	consolidare	a	integrităţii	în	mediul	de	afaceri,	inclusiv	în	întreprinderile	publice,
mai	 ales	 prin:	 implementarea	 unui	 plan	 de	 integritate,	 dezvoltarea	 şi	 aplicarea	 codului	 etic	 al	 companiei,
instituirea	de	mecanisme	pentru	protecţia	avertizorilor	 în	 interes	public,	aplicarea	măsurilor	preventive	pentru
funcţiile	sensibile	şi	a	mecanismelor	de	tratare	a	incidentelor	de	integritate.

 	Din	 rapoartele	 transmise	 de	UAT-uri,	 se	 poate	 remarca	 o	 abordare	 formalistă	 a	 prevenirii	 corupţiei	 la	 nivel
local.	Codurile	 de	 etică	 sunt	 elaborate	 la	 nivelul	 unui	 număr	 redus	 de	APL-uri,	 iar	 persoanele	 responsabile	 cu
consilierea	etică	exercită	un	rol	formal.	Măsura	privind	declararea	cadourilor	nu	este	cunoscută	la	nivelul	UAT-
urilor	 şi	 în	 majoritatea	 instituţiilor	 nu	 se	 implementează.	 Nu	 există	 proceduri	 de	 prevenire	 a	 conflictelor	 de
interese	 şi	 incompatibilităţilor.	 Prevederile	 privind	 interdicţiile	 postangajare	 (pantouflage-ul)	 şi	 instituţia
avertizorului	în	interes	public	sunt	foarte	puţin	sau	deloc	cunoscute	la	nivelul	instituţiilor	administraţiei	publice
locale,	la	fel	ca	şi	informaţiile	privind	publicarea	datelor	în	format	deschis.

Pe	 lângă	 acestea,	 principalele	 dificultăţi	 semnalate	 de	 către	 reprezentanţii	 autorităţilor	 administraţiei	 publice
locale	se	referă	la:
 	-	lipsa	personalului	şi	nivelul	de	pregătire	a	celui	existent	neadecvat	îndeplinirii	atribuţiilor;
 	-	cumul	de	atribuţii	ale	persoanelor	desemnate	cu	monitorizarea	şi	implementarea	SNA;
 	 -	 lipsa	 capacităţii	 proprii	 de	 realizare	 a	 analizei	 riscurilor	 şi	 vulnerabilităţilor	 la	 corupţie,	 de	 identificare	 a
măsurilor	de	remediere,	de	elaborare	a	celorlalte	documente	solicitate	la	raportare;
 	 -	 lipsa	 consultanţei	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 redactarea	 autoevaluării	 măsurilor	 preventive	 anticorupţie	 şi	 a
indicatorilor	aferenţi,	precum	şi	a	celorlalte	documente	solicitate	la	raportare;
 	 -	 lipsa	 unui	 model	 de	 procedură	 de	 sistem	 privind	 colectarea	 sistematică	 a	 datelor	 necesare	 autoevaluării
gradului	de	implementare	a	măsurilor	preventive	anticorupţie	obligatorii;
 	 -	 instabilitatea	 şi	 insecuritatea	 resimţite	 la	 nivel	 individual,	 induse	 de	 reorganizările	 care	 au	 dus	 la
reconfigurarea	colectivelor	constituie	problema	aflată	în	prim-planul	preocupărilor	personalului	chestionat	şi	mai
puţin	problema	corupţiei,	care	nu	este	percepută	ca	având	un	efect	direct	şi	imediat	asupra	individului,	ducând	la
neimplicarea	acestuia	în	prevenirea	fenomenului;
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 	-	rigiditatea	şi	teama	angajaţilor	de	a	raporta	abaterile	disciplinare	şi	faptele	de	corupţie	identificate;
 	-	dificultatea	de	a	atrage	şi	de	a	menţine	 în	sistem	personal	specializat	şi	 lipsa	unor	mecanisme	eficiente	de
descoperire,	raportare	şi	sancţionare	a	abuzurilor	funcţionarilor;
 	 -	 lipsa	 unei	 comunicări	 interne	 eficiente	 cu	 efecte	 semnificative	 negative	 asupra	 asigurării	 unui	 climat
organizaţional	optim;
 	-	salarizarea	necorespunzătoare;
 	-	lipsa	resurselor	financiare	pentru	implementarea	prevederilor	SNA	(de	exemplu,	pentru	dezvoltarea	unor	noi
soluţii	de	e-administrare	ca	platformă	de	accesare	a	serviciilor	publice	de	către	cetăţeni);
 	-	resurse	financiare	insuficiente	pentru	asigurarea	accesului	la	pregătirea	profesională	a	angajaţilor	instituţiei;
 	 -	 resurse	 financiare	 şi	 umane	 insuficiente	 pentru	 dezvoltarea	 reţelelor	 de	 elaborare	 şi	 evaluare	 a	 politicilor
publice	anticorupţie	de	la	nivel	teritorial/local;
 	-	nivelul	relativ	scăzut	al	 interesului	salariaţilor	şi	al	 instituţiilor	publice	privind	organizarea	de	consultări	şi
dezbateri	periodice	pentru	diseminarea	bunelor	practici	privind	integritatea	şi	lupta	împotriva	corupţiei;
 	-	lipsa	de	informare	şi	conştientizare	a	consecinţelor	faptelor	de	corupţie	în	rândul	cetăţenilor.

 	 La	 vulnerabilităţile	 expuse	 mai	 sus	 se	 adaugă	 şi	 insuficienţa	 resurselor	 umane	 şi	 financiare	 alocate
Secretariatului	 Tehnic	 al	 SNA	 şi	 structurilor	 de	 audit,	 control	 administrativ	 şi	 control	 intern	 managerial	 din
instituţiile	publice,	cu	impact	semnificativ	asupra	deficitului	constatat	în	materia	educaţiei	anticorupţie.	
 	Sunt	recomandate	monitorizarea	implementării	la	nivel	local	a	Legii	accesului	la	informaţii	de	interes	public	şi
implicarea	 populaţiei	 în	 elaborarea	 bugetelor	 locale,	 dar	 şi	 instruirea	 funcţionarilor,	 evaluarea	 sistemică	 a
publicării	 în	 mod	 proactiv	 a	 informaţiilor	 de	 interes	 public	 de	 către	 autorităţile	 publice	 locale;	 analizarea
implementării	efective	a	solicitărilor	de	informaţii,	derularea	de	campanii	de	sensibilizare	cu	privire	la	drepturile
cetăţenilor	de	a	obţine	 informaţii	de	 la	nivelul	autorităţilor	 locale	Toate	aceste	 instrumente	ar	putea	 fi	 folosite
pentru	a	spori	transparenţa	la	nivel	local,	alături	de	punerea	la	dispoziţie	a	informaţiilor	de	interes	public	pe	site-
urile	instituţiilor	publice	şi	ale	întreprinderilor	publice.
 	 Trebuie	 acordată	 atenţie	 proceselor	 de	 luare	 a	 deciziilor	 care	 sunt	 vulnerabile	 la	 corupţie	 şi	 lipsite	 de
transparenţă.	În	cazul	în	care	procesul	de	luare	a	deciziilor	nu	este	transparent,	acesta	ar	trebui	să	fie	schimbat
(de	exemplu,	 în	recrutarea	de	medici	 în	spitale,	alocarea	de	bani	pentru	 instituţiile	medicale,	achiziţionarea	de
echipamente	medicale	şi	medicamente).
 	Raportul	recomandă	şi	oferirea	de	diverse	stimulente	pentru	a	motiva	organizaţiile	şi	organele	de	conducere
ale	 acestora	 să	 integreze	 politici	 anticorupţie,	 de	 exemplu,	 prin	 alocarea	 de	 fonduri	 suplimentare	 pe	 baza
prezenţei	 măsurilor	 anticorupţie	 sau	 eliberarea	 unui	 certificat	 de	 "bună	 guvernare"	 pentru	 instituţie	 sau
administraţia	locală.	În	plus,	raportul	recomandă	ca	MJ	şi	alte	autorităţi	să	introducă	iniţiative	de	sensibilizare	şi
conştientizare	cu	privire	la	impactul	fenomenului	de	corupţie.	Este	recomandată	includerea	riscurilor	de	mituire
a	 funcţionarilor	publici	 străini	 sau	a	personalului	contractual	 străin,	conform	Convenţiei	OCDE,	 în	 sesiunile	de
formare	profesională	la	care	participă	reprezentanţii	mediului	de	afaceri.
 	 Deşi	 este	 o	 strategie	 cu	 caracter	 orizontal,	 aptă	 de	 a	 produce	 efecte	 la	 nivelul	 tuturor	 instituţiilor	 şi
autorităţilor	 publice,	 SNA	 nu	 este	 un	 remediu	 universal	 şi	 nu	 poate	 soluţiona	 singură	 cauzele	 profunde	 ale
corupţiei	 din	 România.	 Prin	 acest	 document	 strategic	 nu	 se	 poate	 realiza	 reforma	 administrativă	 sau
descentralizarea	 serviciilor	 publice,	 după	 cum	 nu	 se	 pot	 soluţiona	 problemele	 de	 salarizare	 ale	 diferitelor
categorii	profesionale.
 	În	vederea	creşterii	transparenţei	în	domeniul	bugetar	şi	al	îmbunătăţirii	managementului	resurselor	bugetare
este	 un	 sistem	 naţional	 de	 verificare,	 monitorizare,	 raportare	 şi	 control	 al	 situaţiilor	 financiare	 şi	 al
angajamentelor	 legale	 ale	 entităţilor	 publice	 din	 România.	 La	 nivelul	 instituţiilor	 publice,	 acest	 sistem	 oferă
posibilitatea	monitorizării	 în	 timp	 real	 a	 alocării	 şi	 utilizării	 resurselor	 publice	 atât	 la	 nivelul	 fiecărei	 instituţii
publice,	 cât	 şi	 la	nivelul	 instituţiilor	 ierarhic	 inferioare;	permite	o	 redistribuire	dinamică	a	 resurselor	bugetare
între	 instituţiile	 publice	 din	 cadrul	 aceluiaşi	 ordonator;	 responsabilizează	 fiecare	 instituţie	 publică	 pentru
îndeplinirea	obligaţiilor	legale	de	a	înregistra	şi	furniza	informaţii	către	sistem.	La	nivelul	instituţiilor	centrale	de
reglementare	şi	control,	sistemul	naţional	de	raportare	oferă	informaţii	în	timp	real	despre	alocarea	şi	utilizarea
resurselor	bugetare;	permite	analiza	 şi	 identificarea	 resurselor	bugetare	disponibile,	 în	 vederea	 realocării	 prin
rectificări	 bugetare;	 creând	 infrastructura	 necesară	 implementării	 pe	 scară	 largă	 a	 bugetului	 multianual	 pe
programe.	SNA	preconizează	măsuri	de	consolidare	a	platformei	de	transparenţă	bugetară,	precum	şi	utilizarea
acesteia	în	acţiunile	de	control	administrativ.
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 	 De	 asemenea,	 SNA	 propune	 creşterea	 gradului	 de	 transparenţă	 a	 alocărilor	 bugetare,	 inclusiv	 către
administraţia	publică	locală	prin	intermediul	Fondului	de	Rezervă	aflat	la	dispoziţia	Guvernului	şi	al	Programului
Naţional	 pentru	 Dezvoltare	 Locală.	 Măsurile	 preconizate	 vor	 creşte	 gradul	 de	 predictibilitate	 a	 alocărilor
bugetare,	limitând	totodată	clientelismul	politic.

Implementarea	SNA	2016-2020	la	nivelul	autorităților	autorităților	administrației	publice	presupune	următoarele
etape:
 	 1.	 Aprobarea	 și	 transmiterea	 Declarației	 de	 aderare	 la	 valorile,	 principiile,	 obiectivele	 și	 mecanismul	 de
monitorizare	 al	 Strategiei	 naționale	 anticorupție	 (SNA)	 pe	 perioada	 2016-2020.	 Declarației	 i	 se	 anexează	 lista
structurilor	 subordonate/	 coordonate/	 aflate	 sub	 autoritate	 și	 a	 întreprinderea	publice	 care	 intră	 sub	 incidența
SNA.	
 	2.	Aprobarea,	la	nivelul	instituției	publice,	a	unui	Plan	de	integritate	privind	Strategia	națională	anticorupție	pe
perioada	2016-2020,	 ce	 cuprinde	 ansamblul	 de	măsuri	 identificate	de	 conducerea	 instituției	 ca	 remedii	 pentru
riscurile	și	vulnerabilitățile	instituționale	la	corupție.	Măsurile	pot	viza:	prevenirea	corupției,	educația	angajaților
și	a	publicului	țintă	vizat	de	activitatea	realizată,	combaterea	corupției.
 	 3.	 Constituirea	 unui	 Grup	 de	 lucru	 pentru	 implementarea	 la	 nivelul	 instituției	 a	 SNA	 2016-2020,	 și
comunicarea	datelor	de	identificare	și	contact	(	nume,	funcție,	e-mail,	telefon,	fax)	ale	persoanele	desemnate.

8.4.3.	Valorificarea	rezultatelor	activității:
Rezultatele	activității	vor	fi	valorificate	de	Secretarul	UAT	și	toate	compartimentele	din	Instituție.

9.	Responsabilități
Conducătorul	instituției	
 	-	Aprobă	procedura
 	-	Asigură	implementarea	și	menținerea	procedurii

Președintele	Comisiei	SCIM
 	-	Asigură	implementarea	și	menținerea	prezentei	proceduri;
 	-	Monitorizează	procedura

Secretarul	
 	-	Aplică	și	menține	procedura;

Conducătorii	de	compartimente/persoanele	desemnate
 	-	Aplică	și	mențin	procedura;

10.	Formular	de	analiză	a	procedurii
Nr.
Crt Compartiment Nume	și	prenume Aviz Data Observaţii Semnătura

11.	Anexe
-	 Toate	 documentele	 şi	 dovezile	 pe	 baza	 cărora	 se	 realizează	 activitatea	 procedurată	 se	 află	 în	 dosarele
Comisiei	SCIM	şi	în	documentele	echipei	manageriale.	
-	Analiza	şi	revizuirea	procedurii	se	face	anual,	sau	ori	de	câte	ori	apar	modificări	ale	reglementărilor	legale
cu	caracter	general	şi	intern	pe	baza	cărora	se	desfăşoară	activitatea	care	face	obiectul	acestei	proceduri.

Nr.
Crt Denumirea	anexei Elaborator Aproba Numar	de

exemplare Arhivare

Anexă	nr.	1	-	Declarația	de	aderare	la
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1 valorile,	principiile,	obiectivele	și
mecanismul	de	monitorizare	al	SNA	pe
perioada	2016-2020	(5)

2
Anexă	nr.	2	-	Plan	de	integritate	privind
Strategia	națională	anticorupție	pe
perioada	2016-2020	(3)


