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INTRODUCERE
Prezentul Ghid de bune practici în domeniul prevenirii
corup iei i a conflictelor de interese, din cadrul
proiectului Promovarea i aplicarea masurilor pentru
prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de
etica si integritate in activitatea administratiei publice
locale
la
nivelul
Municipiului
Timi oara
cod SIPOCA:411/SMIS2014+:117063 ofer
informa ii
despre bune practici în domeniul prevenirii corup iei i a
conflictelor de interese la nivel interna ional i na ional dar
i la nivelul altor administra ii publice locale ca urmare a
aplic rii legisla iei specifice.
n cadrul ghidului se face o pre entare i o anali
a
situa iei e istente la nivelul Prim riei Municipiului
Timi oara, privind prevenirea corup iei i a conflictului de
interese cu exemple de bune practici implementate în
aceste domenii dar i pre entarea ac iunilor pe care
Prim ria Municipiului Timi oara le-a derulat p n
n
prezent în cadrul proiectului precum i in cadrul ader rii la
SNA (H.G. nr.583/2016).

Ghidul de bune practici în domeniul prevenirii
corup iei i a conflictelor de interese con ine o serie de
propuneri pentru m surile privind prevenirea corup iei i a
conflictului de interese care ar trebui implementate de c tre
Prim ria Municipiului Timi oara, instrumentele care
conduc la prevenirea i combaterea corup iei, prevenirea
conflictului de interese, normele de etic i integritate i
mecanismele de aplicare a acestora n activitatea Prim riei
Municipiul Timi oara.
Prin e aminarea elementelor de prevenire a corup iei i a
conflictelor de interese, ghidul pune n eviden principiile,
bunele practici i mecanismele ce trebuie implementate,
dup ca , la nivel institu ional i/sau la nivel de individ prin
considerentele esen iale de etic profesional , moral ,
integritate, transparen deci ional , responsabilitate i
responsabili are asigur nd cre terea gradului de
transparen , etic
i integritate la nivelul administra iei
publice locale.
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Ghidul de bune practici în domeniul prevenirii
corup iei i a conflictelor de interese va contribui la o
abordare unitar a normelor i mecanismelor de control dar
i la cre terea nivelului de implementare a m surilor
cuprinse n principalele politici i strategii relevante din
domeniu i ine cont de egalitatea de anse i de voltare
durabil , at t la nivelul politicilor na ionale i europene n
domeniu, dar i n ceea ce prive te obiectivele specifice ale
proiectului.
n elaborarea acestui ghid am inut cont de propunerile
re ultate n urma consult rilor cu societatea civil i mediul
universitar i am de voltat comunicarea prin implicarea
angaja ilor Prim riei Municipiul Timi oara pentru ca ace tia
s dispun de un instrument indispensabil n ceea ce
prive te con tienti area i adoptarea unor norme specifice
prevenirii corup iei i evit rii conflictelor de interese n
cadul activit ii si a conduitei profesionale.

n anul 2017, Municipiul Timi oara a depus proiectul
Promovarea i aplicarea m surilor pentru prevenirea
corup iei i consolidarea principiilor de etic
i
integritate n activitatea administra iei publice locale la
nivelul municipiului Timi oara", n vederea acces rii
fondurilor nerambursabile prin Programul Opera ional
Capacitate Administrativ 2014-2020, obiectivul specific
2.1 Introducerea de sisteme i standarde comune n
administra ia public local ce optimi ea
procesele
orientate c tre beneficiari n concordant cu SCAP .
În urma procesului de evaluare, proiectul a fost admis iar
n data de 01.08.2018 a fost semnat contractul de finan are
Nr. 212.
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I.

Obiectul general al
proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie
cre terea nivelului de transparen , etic
i
integritate n cadrul administra iei publice locale ale
Muncipiului Timi oara, în conformitate cu
obiectivul specific 2.2 al POCA i obiectivul tematic
11, prioritatea de investi ii 11i a Fondului Social
European.
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II. Obiectivele specifice ale
proiectului
Cre terea nivelului de cunoa tere i asumare a
legisla iei na ionale i prevederilor europene n
ceea ce prive te prevenirea i combaterea
corup iei i a fenomenelor asociate;
Cre terea gradului de implicare a personalului
administra iei publice locale i a cet enilor în
ceea ce prive te m surile adoptate la nivel
na ional pentru combaterea corup iei;
Aplicarea coerent
i sistematic a m surilor
adoptate la nivel local, na ional i european n
domeniul eticii i integrit ii în sistemele
publice.
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Rezultatele proiectului
1. mbun t irea cuno tin elor
i a competen elor
personalului din autorit ile i institu iile publice n ceea ce
prive te prevenirea corup iei; angaja ii administra iei
publice locale beneficia
de cuno tin e aprofundate cu
referire la principiile generale, legisla ia na ional
i cea
european n domeniul prevenirii corup iei, n special n
conte tul activit ii specifice.
2. Aplicare crescut
a normelor, mecanismelor i
procedurilor n materie de etic i integritate n autorit ile
i institu iile publice; elaborarea unui ghid cu privire la
normele de etic
i integritate, i a mecanismelor de
aplicare a acestora n activitatea administra iei publice
locale.
3. Grad crescut de implementare a m surilor referitoare la
prevenirea corup iei i a indicatorilor de evaluare n
autorit ile i institu iile publice; standardizarea, codificarea
intern
i promovarea public a m surilor cu privire le
prevenirea i combaterea corup iei, n special n conte tul
activit ilor specifice administra iei publice locale i al
raporturilor cu cet enii.

Multiplicabilitatea rezultatelor proiectului va fi rezultatul
relevan ei activit ilor i a efectelor acestora la nivel local,
dar i a capacit ii de diseminare asigurat de solicitant.
Astfel, Municipiul Timi oara i propune s devin un
centru regional i na ional de e perti
n domeniile
relevante pentru proiect, pentru a asigura astfel transferul
de bune practici i posibilitatea replic rii activit ilor i
re ultatelor n ntreaga regiune dar i la nivel na ional.
n acest sens, pe l ng ini ierea unei colabor ri n domeniu
cu autorit ile jude ene i regionale din on , vor fi ini iate
contacte cu autorit ile administra iei publice locale din alte
ora e i municipii, în special cu cele care au un istoric
comun de colabor ri i parteneriate cu Timi oara.
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Proiectul care face obiectul cererii de finan are i propune
implicarea activ a angaja ilor din sistemul administra iei
publice locale a Municipiului Timi oara, nu doar a celor cu
responsabilit i specifice n ceea ce prive te participarea la
elaborarea i aplicarea politicilor locale n domeniile
relevante, respectiv cunoa terea, respectarea i aplicarea
principiilor, valorilor, normelor i m surilor cu privire la
cre terea integrit ii, eticii i prevenirea corup iei.
Prin intermediul seminariilor organizate, a materialelor
elaborate dar i a propunerilor n ceea ce prive te
codificarea i diseminarea principalelor aspecte ale acestor
politici i strategii, angaja ii Municipiului Timi oara vor
cunoa te n detaliu consecin ele pe termen imediat, mediu
sau lung pe care deficien ele constatate, în ceea ce
prive te aspectele de etic i integritate, le pot avea asupra
activit ii lor i asupra re ultatelor acesteia, i importan a
prevenirii fenomenelor de corup ie i a celor asociate
acestora.
Proiectul va contribui decisiv la cre terea gradului de
transparen , etic
i integritate la nivelul administra iei
publice locale.
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III. Implementarea Strategiei
Na ionale Anticorup ie
2016-2020
Strategia na ional anticorup ie SNA 2016
2020, aprobat prin Hot r rea de Guvern nr.
583/2016, are drept scop principal promovarea
integrit ii, prin aplicarea riguroas a cadrului
normativ i institu ional n vederea prevenirii
corup iei n Rom nia.
Consacrând o serie de principii fundamentale de
reper a c ror respectare este esen ial pentru
reali area unei administra ii publice moderne i
eficiente, SNA 2016-2020 p strea
premisa
asum rii de c tre toate institu iile i autorit ile
publice, inclusiv ntreprinderile publice i alte
institu ii aflate n coordonarea, subordinea i sub
autoritatea institu iilor publice a urm toarelor
principii:
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1. Principiul statului de drept, principiu n ba a c ruia
este consfin it suprema ia legii, to i cet enii fiind egali
n fa a acesteia. Are la ba
respectarea drepturilor
omului i presupune separa ia puterilor n stat.
2. Principiul r spunderii potrivit c ruia autorit ile
statului r spund pentru ndeplinirea atribu iilor ce le
revin, respectiv pentru modul de implementare i
eficien a strategiilor;
3. Principiul gestion rii responsabile a riscurilor
generate de comportamente lipsite de integritate, ca
parte integrant din procesul managerial desf urat de
c tre fiecare organi a ie;
4. Principiul propor ionalit ii n elaborarea i punerea
n aplicare a procedurilor anticorup ie: Institu iile publice
trebuie s elabore e, s implemente e i s men in
proceduri puternice, care s fie propor ionale cu
riscurile i vulnerabilit ile institu ionale i dimensionate
n func ie de resursele i comple itatea organi a iei;
5. Principiul r spunderii la cel mai înalt nivel de
angajament: Politicile "anti-mit " nu vor fi eficiente dac
nu e ist un mesaj clar dat de administra ie de la nivelul
cel mai nalt c mita nu este tolerat ;
6. Principiul prevenirii s v r irii faptelor de corup ie i a
incidentelor de integritate potrivit c ruia identificarea
timpurie i nl turarea n timp util a premiselor apari iei
faptelor de corup ie sunt prioritare i imperative;
7. Principiul eficacit ii n combaterea corup iei, care se
ba ea pe evaluarea continu a activit ii institu iilor
cu atribu ii n domeniu, at t din punctul de vedere al
îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate
pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le
a teapt , c t i al managementului organi a ional;
8. Principiul cooper rii i coeren ei, n ba a c ruia
institu iile implicate n prevenirea i combaterea
corup iei trebuie s coopere e ndeaproape, asigur nd
o concep ie unitar asupra obiectivelor ce trebuie
ndeplinite i a m surilor ce urmea a fi luate;
9. Principiul parteneriatului public - privat, care
recunoa te importan a coopt rii societ ii civile i a
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mediului de afaceri n activit ile concrete de
implementare a m surilor de prevenire a corup iei;
10. Principiul accesului ne ngr dit la informa iile de
interes public i al transparen ei deci ionale.

Valori - SNA 2016 - 2020 p strea premisa asum rii de
c tre toate institu iile i autorit ile publice, inclusiv
întreprinderile publice i alte institu ii aflate n coordonarea,
subordinea i sub autoritatea institu iilor publice, a
urm toarelor valori fundamentale:

voin a politic
toate cele trei puteri în stat, respectiv
puterea e ecutiv , judec toreasc
i cea legislativ
n eleg importan a unei societ i lipsite de corup ie i
vor conlucra pentru aducerea la ndeplinire a m surilor
prev ute de pre enta strategie;
integritatea repre entan ii institu iilor i autorit ilor
publice au obliga ia de a declara orice interese
personale care pot veni n contradic ie cu e ercitarea
obiectiv a atribu iilor de serviciu. Totodat , ace tia
sunt obliga i s ia toate m surile necesare pentru
evitarea situa iilor de conflict de interese
i
incompatibilit i;
prioritatea interesului public
repre entan ii
institu iilor i autorit ilor publice au datoria de a
considera interesul public mai presus de orice alt
interes n ndeplinirea atribu iilor de serviciu. Ace tia nu
trebuie s se foloseasc de func ia public pentru
ob inerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau
nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane
apropiate;
transparen a repre entan ii institu iilor i autorit ilor
publice vor asigura accesul ne ngr dit la informa iile de
interes public, transparen a procesului deci ional i
consultarea societ ii civile n cadrul acestui proces.
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Defini ii i terminologie
Corup ia, n sens larg, repre int folosirea abu iv a
puterii ncredin ate, n scopul satisfacerii unor interese
personale sau de grup.
Orice act al unei institu ii sau autorit i care are drept
consecin provocarea unei daune interesului public, n
scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup
poate fi calificat drept corupt . (Transparency International
Romania)

Corup ia este un abu de putere s v r it n e ercitarea
func iei publice/func iei de demnitate public de un
angajat al administra iei publice, indiferent de statut,
structur sau po i ie ierarhic , n scopul ob inerii unui
profit, satisfacerii unor interese personale sau de grup,
personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul,
persoan fi ic ori persoan juridic . (Strategia Anticoruptie
Municipiul Timisoara)

Corup ia sau luarea de mit apare atunci când o
persoan ofer , promite, sau d unei alte persoane
( corup ie activ sau dare de mit ), sau accept s
primeasc , prime te sau accept de la o alt persoan
( corup ie pasiv sau luare de mit ) un beneficiu sub
orice form (financiar sau altul), cunosc nd c acceptarea
unui astfel de beneficiu ar fi un ndemn sau o recompens
pentru e ercitarea necorespun toare sau re inerea n
mod necorespun tor de la e ercitarea unei func ii sau
activit i.
Conflict de interese - situa ie n care interesele
profesionale, financiare, familiale, politice sau personale
ar putea interfera cu modul în care persoanele iau decizii
n cadrul reali rii sarcinilor lor pentru organi a ie (ISO
37001 - Sisteme de Management Anti-Mita)
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Infrac iuni de corup ie - categorie de infrac iuni definite
ca atare de Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul
penal din care fac parte:
Luarea de mit (art. 307 Cod Penal) - Fapta func ionarului
public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul,
pretinde ori prime te bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori
accept promisiunea unor astfel de foloase, n leg tur cu
îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea
îndeplinirii unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau n
leg tur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri.
Traficul de influen (art. 307 Cod Penal) - Pretinderea,
primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase,
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, s v r it de
c tre o persoan care are influen sau las s se cread c are
influen asupra unui func ionar public i care promite c l va
determina pe acesta s ndeplineasc , s nu ndeplineasc , s
urgenteze ori s nt r ie ndeplinirea unui act ce intr n
ndatoririle sale de serviciu sau s ndeplineasc un act contrar
acestor îndatoriri.
Delapidarea (art. 307 Cod Penal) - nsu irea, folosirea sau
traficarea de c tre un func ionar public, n interesul s u ori
pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le
gestionea sau le administrea .
Purtarea abuziv (art. 307 Cod Penal) - ntrebuin area de
expresii jignitoare, amenin area ori lovirea sau alte violen e fa
de o persoan de c tre cel aflat n e ercitarea atribu iilor de
serviciu.
Abuzul în serviciu (art. 307 Cod Penal) - Fapta func ionarului
public care, n e ercitarea atribu iilor de serviciu, nu ndepline te
un act sau l ndepline te n mod defectuos i prin aceasta
cau ea o pagub ori o v t mare a drepturilor sau intereselor
legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
Neglijen a n serviciu (art. 307 Cod Penal) - nc lcarea din
culp de c tre un func ionar public a unei ndatoriri de serviciu,
prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei
defectuoas , dac prin aceasta se cau ea o pagub ori o
v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
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Uzurparea func iei (art. 307 Cod Penal) Fapta
func ionarului public care, n timpul serviciului, ndepline te
un act ce nu intr n atribu iile sale, dac prin aceasta s-a
produs una dintre urm rile prev ute n art. 297.
Folosirea func iei pentru favorizarea unor persoane
(art. 307 Cod Penal) - Fapta func ionarului public care, n
e ercitarea atribu iilor de serviciu, a îndeplinit un act prin
care s-a ob inut un folos patrimonial pentru sine, pentru
so ul s u, pentru o rud ori un afin p n la gradul 2 inclusiv.
Violarea secretului coresponden ei (art. 307 Cod Penal) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau re inerea, f r drept,
a unei coresponden e adresate altuia, precum i divulgarea f r
drept a con inutului unei asemenea coresponden e, chiar atunci
c nd aceasta a fost trimis deschis ori a fost deschis din
gre eal ,interceptarea, f r drept, a unei convorbiri sau a unei
comunic ri efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic
de comunica ii, divulgarea, difuzarea, prezentarea sau
transmiterea, c tre o alt persoan sau c tre public, f r drept,
a con inutului unei convorbiri sau comunic ri interceptate, chiar
n ca ul n care f ptuitorul a luat cuno tin de aceasta din
gre eal sau din nt mplare.
Divulgarea informa iilor secrete de serviciu sau nepublice
(art. 307 Cod Penal) - Divulgarea, f r drept, a unor informa ii
secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicit ii, de
c tre cel care le cunoa te datorit atribu iilor de serviciu i de
c tre cel care ia cuno tin de acestea, dac prin aceasta sunt
afectate interesele sau activitatea unei persoane; interceptarea,
f r drept, a unei convorbiri sau a unei comunic ri efectuate prin
telefon sau prin orice mijloc electronic de comunica ii;
Ob inerea ilegal de fonduri (art. 307 Cod Penal) - Folosirea
ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori
incomplete, pentru primirea aprob rilor sau garan iilor necesare
acord rii finan rilor ob inute sau garantate din fonduri publice,
dac are ca re ultat ob inerea pe nedrept a acestor fonduri;
Deturnarea de fonduri (art. 307 Cod Penal) - Schimbarea
destina iei fondurilor b ne ti ori a resurselor materiale alocate
unei autorit i publice sau institu ii publice, f r respectarea
prevederilor legale, schimbarea, f r respectarea prevederilor
legale, a destina iei fondurilor provenite din finan rile ob inute
sau garantate din fonduri publice.
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Incident de integritate situa ia n care cu privire la
un angajat al unei institu ii/autorit i publice sau
ntreprinderi publice a fost luat sau dispus cel pu in
una din urm toarele m suri:
a) ncetarea disciplinar a raporturilor de munc , ca
urmare a s v r irii unei abateri de la normele
deontologice sau de la alte prevederi similare
menite s proteje e integritatea func iei publice;
b) trimiterea n judecat sau condamnarea pentru
s v r irea unei infrac iuni de corup ie sau a unei
fapte
legate
de
nerespectarea
regimului
interdic iilor, incompatibilit ilor, conflictului de
interese sau declar rii averilor;
c) r m nerea definitiv a unui act de constatare emis
de c tre Agen ia Na ional de Integritate, referitor la
nc lcarea obliga iilor legale privind averile
nejustificate, conflictul de interese sau regimul
incompatibilit ilor;
d) r m nerea definitiv a unei deci ii emise de
Consiliul General al Consiliului Na ional de Atestare
a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
(CNATDCU) privind o lucrare tiin ific .
Etica se refer la comportamentul individual, n conte t
organi a ional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat
fie din perspectiva valorilor, principiilor i regulilor etice
e plicite (coduri de etic , coduri de conduit sau alte
tipuri de documente f r statut de act normativ) sau
tacite (cultura organi a ional ), fie prin prisma
consecin elor ac iunilor nse i;
Comportamentul integru este acel comportament
apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind
corect. Integritatea, ca valoare individual , se refer la
aceast corectitudine etic , care nu poate fi delimitat
de corectitudinea legal i profesional ;
Comportamentul lipsit de integritate este o form de
subminare a misiunii organi a iei, conduc nd la un
climat organi a ional to ic pentru angaja i i ter i, i
afect nd interesele legitime ale tuturor celor implica i,
inclusiv interesul public;
Planul de integritate
ansamblul de m suri
identificate de conducerea institu iei ca remedii pentru
riscurile i vulnerabilit ile institu ionale la corup ie
identificate.
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Stadiul implement rii Strategiei Na ionale
Anticorup ie 2016-2020 la nivelul
administra iei publice locale
n scopul implic rii unui num r c t mai mare de institu ii ale
administra iei publice locale n mecanismul de monitorizare
a Strategiei Na ionale Anticorup ie 2016-2020, MDRAP a
ntreprins o serie de activit i menite s
sprijine
repre entan ii autorit ilor publice locale.
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Principalele concluzii rezultate în urma analizei datelor
transmise de c tre repre entan ii autorit ilor administra iei
publice locale, reali at
n cadrul Raportului de
monitori are (M3), dar i comparativ cu anii 2016 i 2017,
respectiv pentru ntreaga perioad 2012-2015 sunt:

Gradul de aderare la valorile SNA 2016-2020 a
înregistrat o cre tere major fa de ciclul strategic
anterior, de la 16,17% la 49,88%.
Rata de completare a raportului anual de autoevaluare
a crescut cu 11,37% fa de anul 2017 (20,17%), c nd
a fost nregistrat cel mai sc ut grad de raportare a
acestui document 8,80.
Rata de raportare cre te n func ie de tipul de UAT,
respectiv de la consilii jude ene la comune.
n ceea ce prive te implementarea m surilor preventive
anticorup ie, de transparen
institu ional
i
deci ional i de bun guvernare, din anali a calitativ
a rapoartelor transmise se constat faptul c , de i au
fost înregistratate progrese semnificative în activitatea
desf urat
de unit ile administrativ-teritoriale
raportoare, nu e ist o cultur a autopromov rii.
Au fost identificate i e emple de bun practic n ceea
ce prive te punerea n aplicare a unor m suri inovative
de promovare a integrit ii, de comunicare
i
transparen , educa ie anticorup ie, implicare activ a
cet enilor, e-administra ie.
Se impune în continuare instruirea personalului din
cadrul autorit ilor locale, astfel nc t acesta s
n eleag i s aplice corect m surile i instrumentele
de lucru.
Se va avea n vedere ca, n anii urm tori, activitatea de
asisten tehnic sus inut de responsabilii de regiune
desemna i de MDRAP cu monitori area implement rii
strategiei la nivel local s fie adaptat specificului
fiec rui segment n parte, inclusiv din punctul de vedere
al canalului de comunicare utilizat.
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Principalele
dificult i
semnalate
de
c tre
reprezentan ii autorit ilor administra iei publice
locale se refer la:
lipsa personalului i nivelul de preg tire a celui e istent
neadecvat ndeplinirii atribu iilor;
cumulul de atribu ii ale persoanelor desemnate cu
monitori area i implementarea SNA;
lipsa capacit ii proprii de reali are a anali ei riscurilor i
vulnerabilit ilor la corup ie, de identificare a m surilor de
remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la
raportare;
lipsa consultan ei n ceea ce prive te redactarea
autoevalu rii m surilor preventive anticorup ie
i a
indicatorilor aferen i, precum i a celorlalte documente
solicitate la raportare;
lipsa unui model de procedur de sistem privind colectarea
sistematic a datelor necesare autoevalu rii gradului de
implementare a m surilor preventive anticorup ie obligatorii;
instabilitatea i insecuritatea resim ite la nivel individual,
induse de reorgani rile care au dus la reconfigurarea
colectivelor constituie problema aflat
n prim-planul
preocup rilor personalului chestionat i mai pu in problema
corup iei, care nu este perceput ca av nd un efect direct i
imediat asupra individului, ducând la neimplicarea acestuia
în prevenirea fenomenului;
rigiditatea i teama angaja ilor de a raporta abaterile
disciplinare i faptele de corup ie identificate;
dificultatea de a atrage i de a men ine n sistem personal
speciali at i lipsa unor mecanisme eficiente de descoperire,
raportare i sanc ionare a abu urilor func ionarilor;
lipsa unei comunic ri interne eficiente cu efecte
semnificative negative asupra asigur rii unui climat
organi a ional optim;
salari area necorespun toare;
lipsa
resurselor
financiare
pentru
implementarea
prevederilor SNA (e : pentru de voltarea unor noi solu ii de
e-administrare ca platform de accesare a serviciilor publice
de c tre cet eni);
resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la
preg tirea profesional a angaja ilor institu iei;
resurse financiare i umane insuficiente pentru de voltarea
re elelor de elaborare i evaluare a politicilor publice
anticorup ie de la nivel teritorial/ local;
nivelul relativ sc ut al interesului salaria ilor i al institu iilor
publice privind organi area de consult ri i de bateri
periodice pentru diseminarea bunelor practici privind
integritatea i lupta mpotriva corup iei;
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lipsa de informare i con tienti are a consecin elor faptelor
de corup ie n r ndul cet enilor.

Stadiul implement rii Strategiei Na ionale
Anticorup ie 2016-2020 la nivelul
Municipiului Timi oara
Prim ria Municipiului Timi oara a aderat la valorile
fundamentale, principiile, obiectivele i mecanismul de
monitorizare ale Strategiei Na ionale Anticorup ie,
sus in nd lupta anticorup ie i promov nd integritatea,
prioritatea interesului public i transparen a procesului
decizional.
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Pentru respectarea angajamentelor asumate Prim ria
Municipiului Timi oara a creat i aprobat Strategia
Anticorup ie a Prim riei Municipiului Timi oara, un
“instrument la îndemâna angaja ilor Primăriei Municipiului
Timișoara și a entită ilor aflate în subordine/sub
autoritate/în coordonare care are drept scop promovarea
eticii și integrită ii la nivelul acestora, consolidarea
capacită ii institu ionale de a asigura calitatea și accesul la
serviciile publice pentru realizarea interesului public,
implementarea măsurilor anticorup ie pentru prevenirea
abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situa iilor
de conflict de interese și incompatibilitate, eficacitatea și
eficientizarea desfășurării tuturor activită ilor pentru
realizarea interesului public.”
Strategia Anticorup ie a Prim riei Municipiului Timi oara
este un document dinamic care urmea
a se mbun t i n
permanen
n func ie de semnalele primite, de e perien a
dob ndit
n managementul riscurilor de corup ie i de
modificarea conte tului legislativ i organi atoric.

Obiective generale
Strategia Anticorup ie a Prim riei Municipiului Timi oara i
a entit ilor aflate n subordine/sub autoritate/ n coordonare
este structurat pe urm toarele 6 obiective generale:
1. De voltarea unei culturi a transparen ei pentru o guvernare
deschis la nivel local;
2. Cre terea integrit ii institu ionale prin includerea m surilor
de prevenire a corup iei ca elemente obligatorii ale planurilor
manageriale i evaluarea lor periodic ca parte integrant a
performan ei administrative;
3. Consolidarea integrit ii, reducerea vulnerabilit ilor i a
riscurilor de corup ie n sectoare i domenii de activitate
prioritare;
4. Cre terea gradului de cunoa tere
i n elegere a
standardelor de integritate de c tre angaja i i beneficiarii
serviciilor publice;
5. Consolidarea performan ei de combatere a corup iei prin
mijloace penale i administrativ;
6. Cre terea gradului de implementare a m surilor anticorup ie
prin aprobarea planului de integritate i autoevaluarea
periodic la nivelul Prim riei Municipiului Timi oara, inclusiv
a celor subordonate/coordonate, aflate sub autoritate.
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Obiective specifice
1. Cre terea transparen ei institu ionale i a proceselor
decizionale;
2. Cre terea transparen ei proceselor de administrare a
resurselor publice;
3. mbun t irea capacit ii de gestionare a e ecului de
management prin corelarea instrumentelor care au
impact asupra identific rii timpurii a riscurilor i
vulnerabilit ilor institu ionale;
4. Cre terea eficien ei m surilor preventive anticorup ie;
5. Cre terea integrit ii, reducerea vulnerabilit ilor i a
riscurilor de corup ie n domeniul achi i iilor publice;
6. Cre terea integrit ii, reducerea vulnerabilit ilor i a
riscurilor de corup ie n n Prim ria Municipiului
Timi oara;
7. Cre terea gradului de educa ie anticorup ie a
personalului din cadrul Prim riei Municipiului
Timi oara;
8. mbun t irea activit ii de identificare, sanc ionare i
de prevenire a ca urilor de incompatibilit i, conflicte de
interese i averi nejustificate;
9. Consolidarea mecanismelor de control administrativ;
10. Consolidarea integrit ii institu ionale prin planuri
de voltate pe ba de anali de risc i standarde de
control managerial intern;

M suri asociate obiectivelor generale i specifice
Strategia Anticorup ie a Prim riei Municipiului Timi oara i
a entit ilor aflate n subordine/sub autoritate/ n coordonare
prevede m suri menite s
sprijine implementarea
prevederilor Strategiei Na ionale Anticorup ie pentru
perioada
2016-2020,
cre terea
capacit ii
de
implementare a m surilor de prevenire a corup iei,
cre terea gradului de informare anticorup ie la nivel local,
c t i n ceea ce prive te consolidarea integrit ii, eficien ei
i transparen ei la nivel institu ional.
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Valorile promovate
Conducerea Prim riei Municipiului Timi oara acord prioritate
respect rii standardelor de etic i moral i se angajea s
implemente e toate m surile necesare prevenirii situa iilor de
abu sau de erori n rela iile pe care institu ia le are cu toate
categoriile de colaboratori, precum i n administrarea
patrimoniului i gestionarea fondurilor publice.
Prim ria Municipiului Timi oara con tienti ea
necesitatea
respect rii principiilor privind integritatea n cadrul acestei
institu ii i aprecia
necesitatea raport rii la standarde de
performan
ridicat , dorind s
vin
n nt mpinarea
demersurilor societ ii civile i a propriilor angaja i privind
conduita e tern i intern a repre entan ilor institu iei.
La ba a tuturor activit ilor desf urate n cadrul Prim riei
Municipiului Timi oara stau urm toarele valori fundamentale:

Strategia Anticorup ie a Prim riei Municipiului
Timi oara
i a entit ilor aflate n subordine/sub
autoritate/ n coordonare va fi implementat prin Planul de
Integritate al Prim riei Municipiului Timi oara pentru
implementarea Strategiei Na ionale Anticorup ie 20162020 i al entit ilor aflate n subordine/sub autoritate/ n
coordonare.
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Planul de integritate al Prim riei
Municipiului Timi oara pentru
implementarea Strategiei Na ionale
Anticorup ie 2016-2020
Planul de integritate al Prim riei Municipiului Timi oara
pentru implementarea Strategiei Na ionale Anticorup ie
2016-2020 este o ane
la Dispo i ia Nr. 706 din 2018
privind aprobarea Strategiei Anticorup ie a Prim riei
Municipiului Timi oara care con ine seturile de indicatori de
performan , riscurile asociate obeiectivelor i m surilor
din strategie precum i sursele de verificare.
n acest document se pre int doar obiectivele generale,
ntregul document fiind la dispo i ia publicului pe site-ul
Prim riei Municipiului Timi oara, www.primariatm.ro al turi
de alte documente:
Dispo i ia Nr. 706 din 2018 privind aprobarea Strategiei
Anticorup ie a Prim riei Municipiului Timi oara.
Strategia Anticorup ie.
Dispo i ia Nr. 705/2018 privind modificarea Planului de
Integritate.
Plan de integritate.
Raport de Evaluare a Riscurilor i Vulnerabilit ilor la
Corup ie i a M surilor de Remediere.
Registrul Riscurilor de Corup ie.
Plan Centrali at pentru Implementarea M surilor de
Remediere.
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Obiectiv general 1
Dezvoltarea unei culturi a
transparen ei pentru o guvernare deschis la nivel
local.
Obiectiv specific 1.1 - Cre terea transparen ei institu ionale
i a proceselor deci ionale.
Obiectiv specific 1.2 - Cre terea transparen ei proceselor de
administrare a resurselor publice.

Obiectiv general 2 Cre terea integrit ii institu ionale
prin includerea m surilor de prevenire a corup iei ca
elemente obligatorii ale planurilor manageriale i
evaluarea lor periodic
ca parte integrant
a
performan ei administrative.
Obiectiv specific 2.1 - mbun t irea capacit ii de gestionare
a e ecului de management prin corelarea instrumentelor
care au impact asupra identifi rii timpurii a riscurilor i
vulnerabilit ilor institu ionale.
Obiectiv specific 2.2 - Cre terea eficien ei m surilor
preventive anticorup ie.

Obiectiv general 3
Consolidarea integrit ii,
reducerea vulnerabilit ilor i a riscurilor de corup ie
n sectoare i domenii de activitate prioritare.
Obiectiv specific 3.1 - Cre terea
vulnerabilit ilor i a riscurilor de
achi i iilor publice.
Obiectiv specific 3.1 - Cre terea
vulnerabilit ilor i a riscurilor de
Municipiului Timi oara.

integrit ii, reducerea
corup ie n domeniul
integrit ii, reducerea
corup ie n Prim ria

Obiectiv general 4 Cre terea gradului de cunoa tere
i n elegere a standardelor de integritate de c tre
angaja i i beneficiarii serviciilor publice.
Obiectiv specific 4.1 - Cre terea gradului de educa ie
anticorup ie a personalului din cadrul Prim riei Municipiului
Timi oara.
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Obiectiv general 5
Consolidarea performan ei de
combatere a corup iei prin mijloace penale
i
administrative.
Obiectiv specific 5.1
mbun t irea activit ii de
identificare, sanc ionare i de prevenire a cazurilor de
incompatibilit i, conflicte de interese i averi nejustificate.
Obiectiv specific 5.2
Consolidarea mecanismelor de
control administrativ.

Obiectiv general 6
Cre terea gradului de
implementare a m surilor anticorup ie prin aprobarea
planului de integritate i autoevaluare periodic la
nivelul tuturor institu iilor publice centrale i locale,
inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub
autoritate, precum i a ntreprinderilor publice.
Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrit ii institu ionale
prin planuri de voltate pe ba
de anali
de risc i
standarde de control managerial intern.
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IV. Metodologii de identificare
a riscurilor i
vulnerabilită ilor la
corup ie în administra ia
publică
Metodologia de identificare a vulnerabilit ilor i
riscurilor de corup ie la nivelul Prim riei
Municipiului Timi oara.
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Metodologia de identificare a
vulnerabilit ilor i riscurilor de corup ie la
nivelul Prim riei Municipiului Timi oara.
Metodologia de identificare a vulnerabilit ilor i riscurilor
de corup ie la nivelul Prim riei Municipiului Timi oara este
documentat
n
procedura
de
sistem
PS-21
"Managementul riscurilor de corup ie". Procedura are la
ba
medologia recomandat de Ministerul De volt rii
Regionale i Administra iei Publice i a fost adaptat astfel
nc t s r spund tuturor cerin elor de raportare (MDRAP,
Curtea de Conturi .a.) i specificului institu iei.
Conform procedurii în vigoare, managementul riscurilor de
corup ie se reali ea
la nivelul Prim riei Municipiului
Timi oara de c tre grupul de lucru pentru integritate la
nivelul entit ii (GLIE) mpreun cu grupurile de lucru
pentru integritate la nivelul structurilor (GLIS) de grad I.
Prin structur de grad I se n elege o structur din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, direct subordonat
Primarului, Viceprimarilor sau Administratorului Public,
conform organigramei aprobate.
Constituirea grupului de lucru pentru integritate la nivelul
entit ii (GLIE) se reali ea
prin Dispo i ia Primarului
Municipiului Timi oara, iar constituirea grupurilor de lucru
pentru integritate la nivelul structurilor (GLIS) prin decizia
intern a conduc torului acesteia. De asemenea, eful
structurii organigramice de gradul I nume te prin deci ie
intern persoana responsabil cu anali a vulnerabilit ilor
i riscurilor de corup ie la nivelul acesteia (RRC), care
asigur secretariatul GLIS.
Potrivit PS-21, managementul riscurilor de corup ie
presupune parcurgerea urm toarelor etape:
a)
b)
c)
d)

preg tirea activit ilor;
identificarea i descrierea riscurilor de corup ie;
evaluarea riscurilor de corup ie;
determinarea i implementarea m surilor de
prevenire/control;
e) monitori area i revi uirea riscurilor;
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a) Preg tirea activit ilor
Managementul riscurilor de corup ie, n etapa de preg tire
vi ea , urm toarele aspecte:
constituirea i stabilirea componen ei grupului de lucru
pentru integritate la nivelul entit ii(GLIE);
constituirea i stabilirea componen ei grupului de lucru
pentru integritate la nivelul structurii(GLIS) i / sau
numirea
persoanei
responsabile
cu
analiza
vulnerabilit ilor i riscurilor de corup ie (RRC);
informarea personalului privind prevederile procedurii;
instruirea membrilor grupului de lucru pentru integritate
la nivelul structurii cu privire la aspectele conceptuale i
metodologice specifice managementului riscurilor de
corup ie.

b) Identificarea riscurilor de corup ie
Identificarea riscurilor de corup ie const n eviden ierea
amenin rilor de corup ie, precum i a vulnerabilit ilor
pre ente n cadrul activit ilor curente ale structurilor
Prim riei Municipiului Timi oara care ar putea conduce la
s v r irea unor fapte de corup ie.
Pentru identificarea amenin rilor
desf oar urm toarele activit i:

de

corup ie

se

1. Elaborarea listei cu atribu iile principale ale structurii.
2. Identificarea ariilor de interven ie.
b.1. Elaborarea listei cu atribu iile principale ale
structurii.
Grupul de lucru pentru integritate organizat la nivelul
structurii (GLIS)/persoana responsabil cu anali a
vulnerabilit ilor i riscurilor de corup ie
(RRC)
elaborea , n ba a Regulamentului de Organi are i
Func ionare, o list cu atribu iile principale a structurii
organigramice de grad I, pornind de la Regulamentul
de Organi are i Func ionare n vigoare.
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n elaborarea acestei liste se utili ea

ANEXA A:

ANEXA A - Lista de atribu ii
DENUMIRE STRUCTUR
Principalele
atribu ii ale
structurii

Beneficiarii/clien ii
respectivei
atribu ii

Monopol/
Competen
unic sau
partajat 1

Discre ie2

Transparen

3

Buget4

Num r
beneficiari
afecta i5

1

În ce măsură institu ia dvs.(prin structură) de ine monopolul
îndeplinirii unor atribu ii? Nota i pe o scală de la 1 la 10, unde 1
este situa ie de concuren ă cu alte institu ii în oferirea serviciilor
și 10 situa ie de monopol.
2

În ce măsură func ionarii publici/angaja ii contractuali
beneficiază de discre ie în exercitarea puterii și luarea
deciziilor(iau ce decizii consideră ei potrivite în func ie de
legisla ie)? Nota i pe o scală de la 1 la 10, unde 1 reprezintă
criterii foarte stricte pentru orice decizie și 10 înseamnă discre ie
maximă.
3

În ce măsură administra ia locală poate fi trasă la răspundere
și ia aceste decizii într-un mod transparent(presa sau orice
persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul
în care se ia decizia? Nota i pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este
complet opac si 10 complet transparent.
4

Se vor scrie sumele alocate în buget.

5

Identifica i numărul mediu de cetă eni sau firme care
accesează anual respectiva atribu ie.

Atribu iile care sunt caracteri ate de un nivel ridicat de
monopol i putere discre ionar de deci ie, precum i de
slaba pre en a transparen ei n procesul de luare a
deci iilor, sunt cel mai probabil vulnerabile la corup ie.
Atribu iile care rulea o mare cantitate de bani publici sunt
cele n cadrul c rora este cel mai probabil s e iste
vulnerabilit i la corup ie.
Aceste atribu ii vor fi comparate cu cele n care e ist
monopol, putere de deci ie i lips de transparen pentru
a vedea cât de mult se suprapun.
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b.2. Identificarea ariilor de interven ie
Utilizând ANEXA B, fiecare membru al grupul de lucru
pentru integritate la nivelul structurii (GLIS)/persoana
responsabil cu anali a vulnerabilit ilor i riscurilor de
corup ie (RRC) va completa anali a multicriterial .
Re ultatele se centrali ea
i se stabilesc ariile de
interven ie, respective atribu iile vulnerabile care vor fi
analizate în continuare.
Atribu iile care vor avea cel mai mare punctaj n Ane a B,
vor fi considerate atribu ii vulnerabile.
ANEXA B - Formularul de anali
DENUMIRE STRUCTUR
Principalele
atribu ii ale
structurii

a

multicriterial
b

c

Total

a = amenin ări multiple identificate
b = gestionarea unui procent ridicat din bugetul local
c = impactul asupra unui număr mare de cetă eni

Aceste criterii vor fi aplicate fiecărei atribu ii, urmând să fie
evaluate de la 1 la 10, astfel:
Amenințări
1 = amenin ări pu ine sau deloc identificate
10 = amenin ări multiple identificate
Procent din bugetul local
1 = un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit
sau gestionat de această atribu ie
10 = un foarte mare procent din banii publici este alocat, folosit
sau gestionat de această atribu ie
Impact
1 = această atribu ie are impact asupra unui număr redus de
cetă eni și/sau firme
10 = această atribu ie are impact asupra unui număr mare de
cetă eni și/sau firme
*Membrii grupului pot de asemenea decide că primul criteriu este cel mai important,
așa încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-l adăuga la punctajul total.
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c) Evaluarea riscurilor i vulnerabilit ilor de corup ie
i a m surilor de remediere.
Membrii GLIS vor întocmi un raport de evaluare a riscurilor
i vulnerabilit ilor de corup ie i a m surilor de remediere,
utili nd ANEXA C, n care vor completa toate atribu iile
vulnerabile la corup ie - identificate ca atare în urma
punctajului total re ultat n urma complet rii Ane ei A i
Anexei B - vulnerabilit ile, amenin rile i cau ele.
ANEXA C - Raport de evaluare a riscurilor i
vulnerabilit ilor la corup ie i a m surilor de remediere
DENUMIRE STRUCTURA
Atribu ia
vulnerabil la
corup ie

Vulnerabilit i

Amenin ri

Risc (ridicat,
mediu,
redus)

Cauze

M suri de
remediere a
vulnerabilit ilor

Pentru calcularea nivelului de expunere la riscuri de
corup ie (ridicat, mediu, redus) i stabilirea m surilor de
remediere a vulnerabilit ilor, membrii GLIS vor parcurge
urm toarele etape:
1. estimarea probabilit ii de materiali are a riscurilor de
corup ie;
2. determinarea impactului global al riscului;
3. determinarea e punerii la riscuri i a priorit ii de interven ie.

c.1 ESTIMAREA probabilit ii de materializare a
riscurilor de corup ie
Membrii GLIS estimea probabilitatea de materiali are a
riscului de corup ie n cadrul activit ilor structurii, utili nd
tabelul nr.1.
RRC consemnea
n Fi a de identificare, descriere i
evaluare a riscurilor de corup ie, nivelul de probabilitate,
utili nd o scal n 5 trepte, corespun tor valorilor i
indicatorilor descriptivi asocia i acestora, prev u i ]n
tabelul nr.1:
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Tabelul nr.1
Factor

Scor

Descriere

aproape
sigur

5

cel mai probabil se va
concretiza
> 80% anse de apari ie

4

ans considerabil de
apari ie;
nu este neobi nuit
61% - 80% anse

probabil

3

producerea sa poate fi
avut n vedere
41% - 60% anse de
materializare

foarte
pu in
probabil

2

minim , dar nu
imposibil ;
nu este cunoscut s se fi
produs
21% - 40% anse de
apari ie

improbabil

1

practic imposibil;
nu a ap rut niciodat
0% - 20%

posibil

Indicatori
este de a teptat s apar
Riscul de corup ie este
în marea majoritate a
prezent în mod
circumstan elor
constant, din cauza
profesionale;
deficien elor de
se va nt mpla f r
organizare, planificare,
ndoial , eventual
control, supraveghere,
frecvent;
instruire ori formare a
iminent .
personalului i modului
va ap rea probabil n
în care este conceput
multe circumstan e
ori aplicat cadrul legal
profesionale;
de desf urare a
se va întâmpla probabil,
activit ii.
dar nu va reprezenta o
problem persistent
pentru domeniul de
activitate;
s-a mai întâmplat în
trecut.
ar putea ap rea n
anumite circumstan e
profesionale;
se poate întâmpla
ocazional;
s-a nt mplat n alt
parte, într-un domeniu de
activitate similar.
poare ap rea doar n
circumstan e profesionale
e cep ionale;
nu este de a teptat s se
întâmple;
nu a fost semnalat
n
domeniul de activitate.
este probabil s nu apar
niciodat ;
foarte pu in probabil s se
nt mple vreodat .

Riscul de corup ie
poate ap rea c teodat
(cauzele putând fi
reprezentate de
deficien e n
desf urarea activit ii,
erori n n elegerea ori
aplicarea procedurilor
de lucru specifice etc.).
Riscul de corup ie nu
apare decât rar, în
condi ii e cep ionale de
desf urare a activit ii.

c.2 ESTIMAREA impactului global al riscului
Estimarea impactului global al unui risc de corup ie constituie
activitatea de cuantificare a efectelor posibile ale acestuia
asupra obiectivelor, activit ilor, sarcinilor sau re ultatelor
a teptate ale structurii.
Membrii GLIS estimea impactul global al riscului de corup ie
în cadrul utilizând tabelul nr.2.
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RRC consemnea
n Fi a de identificare, descriere i evaluare
a riscurilor de corup ie, impactul global al riscului de corup ie,
utilizând o scal
n 5 trepte, corespun tor valorilor i
indicatorilor descriptivi asocia i acestora, prev u i mai jos:
Factor

Scor

major/
critic

5

ridicat

4

moderat

3

redus

2

foarte
redus

1

Indicatori
imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor stabilite
pentru domeniul de activitate;
deteriorarea pe termen lung a eficien ei activit ii,
nt r ieri majore n derularea activit ilor planificate
(mai mult de 6 luni);
pierderi financiare severe pentru înlocuirea ori
instruirea personalului, schimbarea procedurilor de
desf urare a activit ii, achi i ii neplanificate de
mijloace tehnice etc., repre ent nd 25% i mai mult
din bugetul anual alocat institu iei;
publicitate negativ la nivel interna ional, implicarea
factorilor politici de la nivel central ori institu ional
pentru gestionarea situa iei create.
impact semnificativ asupra obiectivelor domeniului
afectat, afectarea eficien ei acesteia;
perturbarea pe termen mediu a activit ii, nt r ieri
semnificative privind desf urarea n condi ii normale
a activit ii ( ntre 3-6 luni);
pierderi financiare majore pentru institu ie;
publicitate negativ la nivel na ional, pierderea
încrederii din partea beneficiarilor serviciilor publice.
obiective profesionale atinse par ial, afectarea
semnificativ a eficien ei acesteia;
perturbarea pe termen scurt a activit ii;
pierderi financiare semnificative pentru institu ie (cel
pu in 10% din buget);
o anumit publicitate negativ la nivel local.
impact
minor
asupra
atingerii
obiectivelor
profesionale;
ntreruperea
neglijabil ,
nesemnificativ
a
desf ur rii activit ii;
pierderi financiare moderate pentru institu ie (5% sau
mai mult din bugetul alocat);
unele icane publice i olate, ne nso ite ns de
pierderea încrederii.
impact minimal sau nesemnificativ asupra atingerii
obiectivelor;
nicio perturbare n privin a calendarului activit ii;
pierderi financiare nesemnificative ori minimale
pentru structur ;
susceptibil de a conduce/provoca publicitate negativ .

Riscul de corup ie contribuie
direct la apari ia sau
proliferarea faptelor de corup ie,
la facilitarea ori determinarea
personalului s comit
asemenea fapte.

Riscul de corup ie poate genera
parametri favori an i pentru
apari ia sau proliferarea faptelor
de corup ie.

Riscul de corup ie contribuie
pu in ori deloc la apari ia sau
proliferarea faptelor de corup ie.

Membrii GLIS calculea
nivelul de e punere la riscuri de
corup ie, const nd n produsul dintre valorile probabilit ii i
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impactului global, complet nd valoarea re ultat n Fi a de
identificare, descriere i evaluare a riscurilor de corup ie.

Utilizând scala de evaluare a e punerii la riscuri de corup ie
i coresponden a asociat intersec iei valorilor impactului
i probabilit ii, membrii GLIS stabilesc i consemnea
n
Fi a de identificare, descrierea i evaluarea riscurilor de
corup ie i prioritatea de interven ie.
Pe ba a priorit ii de interven ie, n ordinea valorii nivelului
de e punere, membrii EGR clasific riscurile de corup ie n
urm toarele categorii:
a) riscuri reduse, care pot fi considerate tolerabile i
inerente activit ilor Prim riei Municipiului Timi oara
/structurii, fa de care nu este necesar adoptarea
unor m suri suplimentare, ci doar aplicarea celor
existente;
b) riscuri medii, care pot fi monitorizate sau controlate,
prin cre terea eficacit ii m surilor e istente ori, dup
ca , prin adoptarea unor m suri suplimentare de
prevenire/control;
c) riscuri ridicate, caracterizate, simultan, cu o mare
probabilitate de apari ie i cu o gravitate foarte mare a
impactului, care necesit
concentrarea aten iei
conducerii structurii pentru adoptarea/ implementarea
unor m suri urgente de prevenire/control adecvate.

CATEGORII DE RISCURI

EXPLICA II

riscuri ridicate
12-25

necesit concentrarea aten iei conducerii structurii
pentru adoptarea/implementarea unor m suri urgente
de prevenire/control adecvate

riscuri medii
6-10

pot fi monitori ate sau controlate, prin cre terea
eficacit ii m surilor e istente sau, dup ca , prin
adoptarea unor m suri suplimentare de
prevenire/control

riscuri reduse
1-6

pot fi tolerate i vor fi considerate inerente activit ilor
structurii, fa de care nu este necesar adoptarea unor
m suri
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d) Determinarea m surilor de remediere a
vulnerabilit ilor
Principalele m suri de remediere a vulnerabilit ilor sunt
urm toarele:
m suri de protec ie fi ic i monitori are a accesului la
informa ii, documente ori resurse;
planificarea i organi area n mod transparent i u or
de verificat a activit ilor i a modalit ii de adoptare a
deci iei: separarea responsabilit ilor, aprobarea
activit ii, supervi area, preg tirea personalului cu rol
de coordonare;
supervi area
documentelor
ntocmite
i
a
performan elor individuale ale personalului;
separarea atribu iilor de autori are, nregistrare ori
revi uire pentru a fi evitate riscurile de corup ie;
asigurarea comunic rii adecvate c tre ter i a obliga iilor
de conduit a personalului;
de voltarea, comunicarea i monitori area aplic rii de
proceduri clare n activitatea curent ;
promovarea schimb rii de atitudine a personalului
privind riscurile de corup ie, asigur ndu-se informarea
i instruirea adecvat privind obliga iile legale i
m surile de prevenire/control implementate n vederea
minimi rii riscurilor de corup ie;
dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile
oferite;
promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale
fapte de corup ie, precum i a m surilor de protec ie a
personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind
protec ia personalului din autorit ile publice, institu iile
publice i din alte unit i care semnalea
nc lc ri ale
legii;
reali area de verific ri aleatorii ale documentelor i
activit ilor desf urate;
reali area unor activit i de control/verificare privind
accesul sau implementarea de informa ii n bazele de
date;
activit i de control de fond ori tematic, activit i de
inventar.
alte m suri, n finc ie de specificul activit ii
n urma calcul rii nivelului de e punere la riscuri de corup ie
(ridicat, mediu, redus) i stabilirea m surilor de remediere a
vulnerabilit ilor, membrii GLIS vor completa ANEXA C, col. 4 i
6, cu informa iile re ultate.
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Membrii GLIS vor mai completa i registrul riscurilor de
corup ie de la nivelul structurii, utili nd ANEXA D :
ANEXA D - Registrul Riscurilor de Corup ie
DENUMIRE STRUCTUR

e) Determinarea profilului riscurilor de corup ie
Grupurile de lucru pentru integritate la nivelul
structurilor (GLIS), prin persoana responsabil cu anali a
vulnerabilit ilor i riscurilor de corup ie la nivelul acesteia
(RRC), transmit grupului de lucru pentru integritate la
nivelul entit ii (GLIE) urm toarele documente realizate
la nivelul structurii, asumate prin semn tur
de
conducerea acesteia:
ANEXA A - Lista de atribu ii la nivelul structurii ;
ANEXA B - Formularul de anali multicriterial la nivelul
structurii ;
ANEXA C - Raport de evaluare a riscurilor i
vulnerabilit ilor la corup ie i a m surilor de remediere la
nivelul structurii ;
ANEXA D - Registrul riscurilor de corup ie la nivelul
structurii ;
ANEXA E - Plan pentru implementarea m surilor de
remediere la nivelul structurii.

Ane ele solicitate se centrali ea
la nivelul structurii
organizatorice de grad I (compartiment, birou, serviciu,
direc ie), respectiv structura direct subordonat Primarului,
Viceprimarilor sau Administratorului Public la nivelul c reia
este organizat GLIS.
Fi ele de identificare, descriere i evaluare a riscurilor de
corup ie se completea
i se p strea
la nivelul
Grupurilor de lucru pentru integritate la nivelul structurilor
(GLIS), de c tre persoana responsabil cu anali a
vulnerabilit ilor i riscurilor de corup ie la nivelul acestora
(RRC), care va urm ri implementarea m surilor de
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prevenire/control a riscurilor de corup ie de c tre
persoanele nominalizate în planul elaborat în acest scop.
Grupul de lucru pentru integritate la nivelul entit ii (GLIE)
va centrali a Ane ele A,B,C,D,E i va reali a profilul
riscurilor de corup ie la nivelul Prim riei Municipiului
Timi oara, utili nd tehnica semaforului, în care riscurile
ridicate sunt repre entate n culoarea ro ie, cele medii n
culoarea galben i cele reduse n culoarea verde.
f) Monitorizarea i revizuirea riscurilor de corup ie
Activitatea de monitori are i cea de revi uire a riscurilor
de corup ie se reali ea
anual de c tre structurile
Prim riei Municipiului Timi oara, n scopul de a asigura
eficacitatea procesului de management al riscurilor de
corup ie, respectiv pentru a formula recomand ri privind
m suri de remediere a vulnerabilit ilor.
Monitori area riscurilor de corup ie se reali ea de c tre
grupurile de lucru pentru integritate la nivelul structurilor
(GLIS). Activitatea de monitorizare de la nivelul structurilor
se finali ea
prin completarea unui raport cu privire la
desf urarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul
structurii i adoptarea unui registru al riscurilor de corup ie
revizuit la nivelul structurii.
Raportul cu privire la desf urarea procesului de
gestionare a riscurilor i registrul riscurilor de corup ie
revi uit se vor transmite de c tre RRC, Grupului de lucru
pentru integritate la nivelul entit ii (GLIE), pentru
centralizarea informa iilor.

n situa ia apari iei unor riscuri noi de corup ie, respectiv a
unor informa ii care pot s modifice nivelul de e punere ori
s afecte e eficacitatea activit ii de prevenire/control,
membrii GLIS reiau etapele aferente prev ute n pre enta
procedur .
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V. Identificarea
instrumentelor de
combatere a corup iei în
cadrul administra iei
publice
Consilierea etic individual
Activit i de informare i instruire anticorup ie a
personalului Prim riei Municipiului Timi oara
Implementarea i Certificarea unui Sistem de
Management Anti-Mit
Recomand ri ob inute prin consultare public
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Consilierea etic individual
n aceast pre entare, referin a la etica i integritatea n
func ia public din Rom nia este raportat , n primul r nd
la dispo i iile din OG Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea
a II-a privind Codul administrativ dar i la alte surse
pre entate n lista bibliografic .
E ist trei 3 componente principale detaliate n legisla ia
na ional i n Codul administrativ, n mod special, pe ba a
c rora este construit ntreaga problematic a eticii i
integrit ii n func ia public din Rom nia: conflictul de
interese, incompatibilit ile i regulile privind conduita n
exercitarea func iilor publice.
Consilierea n sine, ca activitate profesional , repre int
un ansamblu de activit i distincte care implic o
comunicare activ , po itiv i voluntar ntre o persoan
cu rol de consiliat i o persoan cu rol de specialist
(consilier de etic , denumit n Codul administrativ) pentru
gestionarea unei situa ii.
n acest ansamblu, sarcina consilierului de etic este
aceea de a mbun t i activitatea i climatului etic din
Prim ria Municipiului Timi oara prin prevenirea nc lc rii
normelor de conduit .
Dac ne raport m la prevederile din OG Nr. 57/2019 din 3
iulie 2019 - Partea a II-a privind Codul administrativ,
calitatea de consiliat, adic beneficiar al activit ii de
consiliere etic apar ine func ionarilor publici din Prim ria
Municipiului Timi oara n timp ce calitatea de consilier de
etic este dat de atribuirea acesteia unui func ionar public
pentru o perioad de 3 ani cu respectarea unor condi ii
expres.
Ce spune Codul Administrativ:
Obliga iile autorit ilor i institu iilor publice cu privire la
asigurarea consilierii etice a func ionarilor publici i a inform rii
i a raport rii cu privire la normele de conduit .
Desemnarea consilierului de etic - (1) n scopul aplic rii
eficiente a dispo i iilor pre entului cod referitoare la conduita
func ionarilor publici
n e ercitarea func iilor de inute,
Ghid de b

e

ac ici

d e i
e e i ii c
iei i a conflictelor de interese
Pi
ia M ici i i Ti i a a

www.poca.ro

39

conduc torii autorit ilor i institu iilor publice vor desemna un
func ionar public, de regul din cadrul compartimentului de
resurse umane, pentru consiliere etic
i monitorizarea
respect rii normelor de conduit .

Procedura de desemnare a consilierului de etic - (3)
Desemnarea consilierului de etic se face prin act
administrativ al conduc torului institu iei publice.
Procedura de desemnare, atribu iile i modalitatea de
raportare a institu iilor i autorit ilor n scopul asigur rii
implement rii, monitori rii
i controlului respect rii
principiilor i normelor de conduit a func ionarilor publici
se stabilesc prin hot r re a Guvernului, la propunerea
Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici.
Confiden ialitatea - (4) Consilierea etic are caracter
confiden ial i se desf oar n ba a unei solicit ri formale
adresate consilierului de etic sau la ini iativa sa atunci
c nd din conduita func ionarului public re ult nevoia de
ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de
etic are obliga ia de a nu comunica informa ii cu privire la
activitatea derulat dec t n situa ia n care aspectele
semnalate pot constitui o fapt penal .
Obliga ii - (5) Autorit ile
i institu iile publice
implementea
m surile considerate necesare pentru
respectarea dispo i iilor pre entului cod privind principiile
i normele de conduit i sprijin activitatea consilierului de
etic .
Datele cu caracter personal - (6) În aplicarea dispo i iilor
pre entului cod referitoare la conduita func ionarilor publici,
orice activitate care implic prelucrarea datelor cu caracter
personal se efectuea
cu respectarea prevederilor
legisla iei pentru protec ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie
a acestor date.
Formarea profesional - (7) Autorit ile i institu iile
publice au obliga ia s asigure participarea consilierilor de
etic
la programele de formare
i perfec ionare
profesional , organi ate de Institutul Na ional de
Administra ie, n condi iile legii.
Informarea cet enilor - (8) Pentru informarea cet enilor,
compartimentele de rela ii cu publicul au obliga ia de a
asigura publicarea principiilor i normelor de conduit pe
pagina de internet i de a le afi a la sediul autorit ii sau
institu iei publice, ntr-un loc vi ibil i accesibil publicului.
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Sanc iuni - (9) Func ionarii publici nu pot fi sanc iona i sau
prejudicia i n niciun fel pentru c s-au adresat consilierului
de etic cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la
respectarea principiilor i normelor de conduit .
Consilierul de etic
Dob ndirea calit ii de consilier de etic vi ea
de inerea unui statut temporar, atribuit cu respectarea
unor condi ii e pres, unui func ionar public pentru o
perioad de 3 ani.
n perioada e ercit rii calit ii de consilier de etic
func ionarul public i p strea
i func ia public
de inut . Dreptul la carier al func ionarului public este
cel corespun tor func iei publice de inute.
Fi a postului corespun toare func iei de inute de
consilierul de etic
se elaborea
de c tre
compartimentul de resurse umane i se aprob de c tre
conduc torul autorit ii sau institu iei publice, prin
raportare la atribu iile stabilite n sarcina acestuia.
Consilierul de etic
i desf oar activitatea pe ba a
fi ei postului iar n activitatea de consiliere etic acesta
nu se supune subordon rii ierarhice i nu prime te
instruc iuni de la nicio persoan , indiferent de calitatea,
func ia i nivelul ierarhic al acesteia.

Incompatibilit i cu calitatea de consilier de etic
Nu poate fi numit consilier de etic func ionarul public
care se afl n urm toarele situa ii de incompatibilitate:
a) este so , rud sau afin p n la gradul al IV-lea
inclusiv cu conduc torul autorit ii sau institu iei
publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;
b) are rela ii patrimoniale sau de afaceri cu oricare
dintre persoanele prev ute la lit. a);
c) este membru sau secretar n comisia de disciplin
constituit n cadrul autorit ii sau institu iei publice.
n ca ul n care situa iile de incompatibilitate prev ute
la alin. (1) intervin ulterior dob ndirii n condi ii legale a
calit ii de consilier de etic , statutul de consilier de
etic ncetea
n condi iile pre entului cod.
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Obiectivele consilierii etice n Prim ria Municipiului
Timi oara
Prin raportare la atribu iile consilierului de etic prev ute
n Codul Administrativ la art. 454 putem spune c prin
consilierea etic se urm resc urm toarele:
monitorizarea modul de aplicare i respectare a
principiilor i normelor de conduit de c tre func ionarii
publici din cadrul Prim riei Municipiului Timi oara i
ntocmirea de rapoarte i anali e cu privire la acestea;
desf urarea activit ii de consiliere etic , pe baza
solicit rii scrise a func ionarilor publici sau la ini iativa
consilierului de etic atunci c nd func ionarul public nu i se
adresea
acestuia cu o solicitare, ns din conduita
adoptat re ult nevoia de ameliorare a comportamentului
s u;
elaborarea de analize privind cauzele, riscurile i
vulnerabilit ile care se manifest
n activitatea
func ionarilor publici din cadrul Prim riei Municipiului
Timi oara i care ar putea determina o nc lcare a principiilor
i normelor de conduit , pe care consilierul de etic le
naintea primarului, i propune m suri pentru nl turarea
cauzelor, diminuarea riscurilor i a vulnerabilit ilor;
organizarea de sesiuni de informare a func ionarilor
publici cu privire la normele de etic , modific ri ale cadrului
normativ n domeniul eticii i integrit ii sau care instituie
obliga ii pentru autorit ile i institu iile publice pentru
respectarea drepturilor cet enilor n rela ia cu Prim ria
Municipiului Timi oara;
semnalarea
practicilor
i/sau
a
procedurilor
institu ionale care ar putea conduce la nc lcarea
principiilor
i normelor de conduit
n activitatea
func ionarilor publici;
analizarea sesiz rilor i reclama iilor formulate de
cet eni i de ceilal i beneficiari ai activit ii Prim riei
Municipiului Timi oara cu privire la comportamentul
personalului care asigur rela ia direct cu cet enii;
adresarea în mod direct de ntreb ri i/sau aplicarea de
chestionare cet enilor i beneficiarilor direc i ai activit ii
Prim riei
Municipiului
Timi oara
cu
privire
la
comportamentul personalului care asigur rela ia cu publicul,
precum i cu privire la opinia acestora despre calitatea
serviciilor oferite de Prim riei Municipiului Timi oara.
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Observa ii
asupra
perspectivei
serviciului de consiliere

beneficiarului

Cele mai des nt lnite situa ii n care func ionarii publici se
adresea consilierului de etic sunt cele n care:
sunt necesare clarific ri n leg tur cu nevoia de
adoptare a unui comportament conform standardelor
etice specifice mediului/conte tului n care acesta i
desf oar activitatea;
se afl
ntr-o situa ie de dificultate cau at de
n elegerea i/sau aplicarea unui principiu sau standard
de conduit ;
e ist situa ii conflictuale cu superiorii ierarhici sau
colegii, a c ror solu ionare amiabil nu pare a fi posibil .

Activit i de informare i instruire
anticorup ie a personalului Prim riei
Municipiului Timi oara
Respectarea principiilor i standardelor de conduit sunt
elemente definitorii care trebuie avute în vedere în
desf urarea activit ilor lor de c tre func ionarii publici ai
Prim riei Municipiului Timi oara iar
activit ile de
informare i instruire anticorup ie se desf oar n scopul
pre ent rii riscurilor de corup ie specifice unui domeniu de
activitate, a informa iilor de noutate privind activitatea de
prevenire i combatere a corup iei, a legisla iei, a studiilor
i cercet rilor ce privesc acest domeniu.
În cadrul sesiunilor de informare i instruire se va avea n
vedere identificarea factorilor de risc i a vulnerabilit ilor.
Trebuie s subliniem faptul c activit ile vulnerabile sunt
ac iunile care prin specificul lor presupun un anumit grad
de risc poten ial, care e ploatat ar conduce la s v r irea
unei fapte de corup ie iar eliminarea vulnerabilit ilor poate
fi reali at doar prin propuneri concrete de diminuare a
riscurilor poten iale sau e istente (m suri procedurale sau
organizatorice).
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Organizarea unor de sesiuni de informare i instruire
repre int totodat
i un instrument de perfec ionare
profesional
a func ionarilor publici din Prim ria
Municipiului Timi oara repre ent nd o bun e perti
profesional pentru eliminarea riscurilor consecin elor
negative n desf urarea activit ii acestora.
Pentru a realiza inform ri utile va trebuie s :
a) se identifice grupul int ;
b) se recunoasc nevoia de informare;
c) se participe activ.

Sesiunile de informare
i instruire anticorup ie a
personalului Prim riei Municipiului Timi oara trebuie
organi ate astfel nc t s se adreseze tuturor nivelurilor de
n elegere.
n timp ce unii vor dori s n eleag utilitatea unor norme i
proceduri etice, al ii vor fi preocupa i doar de ce s-ar putea
nt mpla cu ei dac vor fi prin i c le ncalc .
La nivelul Prim riei Municipiului Timi oara vor trebui
asigura i o serie de factori indirec i pentru a elimina aceste
dileme etice :
crearea la unui climat de încredere;
respectul fa de beneficiarii serviciului public;
asigurarea transparen ei i a unei bune comunic ri intra
i interinstitu ionale;
respectarea normelor de conduit la toate nivelurile
ierarhice.
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Implementarea i Certificarea unui Sistem
de Management Anti-Mita
E ist , acum, posibilitatea ca Prim ria Municipiului
Timi oara s utili e e un instrument e trem de eficient n
eforturile de a combate corup ia prin implementarea
cerin elor standardului SR ISO 37001 - Sisteme de
Management Anti-Mit .
De altfel, în Hotararea nr. 583/2016 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020
unul dintre obiective specific cerin a implement rii
standardului ISO 37001.
Standardul a fost elaborat in nd cont de cele mai bune
practici interna ionale de lupta mpotriva corup iei fiind
aplicabil tuturor organi a iilor din sectorul public i/sau
privat.
Standardul SR ISO 37001:2017 impune punerea în
aplicare a unui set de m suri, ntr-un mod „propor ional și
rezonabil”.
Adoptarea
unei
politici
anti-mit
solicit
topmanagementului s desemne e o persoan care s
supraveghe e respectarea acesteia, s se ocupe de
instruirea personalului i s fac evalu ri de risc referitoare
la posibilitatea luarii si darii de mita.
De asemenea, rolul persoanei desemnate include punerea
in aplicare a unor serii de masuri si controale
financiare/comerciale si nu in ultimul rand, aplicarea unor
proceduri de investigare si raportare pentru efectuarea
activitatilor de due diligence cu privire la partenerii de
afaceri si/sau proiectele organi a iei.
SR ISO 37001:2017 este un standard certificabil, asta
nsemn nd c Prim ria Municipiului Timi oara poate s
ob in certificarea de la un organism de certificare, acest
lucru confirm nd c Sistemul de Management Anti-Mit
ndepline te toate cerin ele standardului.
Acest lucru vine cu o serie de avantaje pentru Prim ria
Municipiului Timi oara:
Prevenirea, detectarea
luare/dare de mit .
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Recunoa terea na ional i interna ional , prin faptul c
ISO este o autoritate recunoscut la nivel mondial în
domeniul gestion rii situa iilor anti-corup ie.
Prevenirea conflictelor de interese.
Cre terea veniturilor i reducerea costurilor din ce în
ce mai multe organi a ii sunt obligate, de partenerii lor,
s introduc
i s gestione e un management al
situa iilor de luare i dare de mit . De multe ori, aceste
proceduri sunt destul de costisitoare datorit e istentei
unor multiple forme de cerin e (certific ri, audituri
interne/e terne sau chiar adoptarea integral
a
politicilor anticorup ie ale organi a iei partenere).
Evitarea costurilor suplimentare i reducerea riscurilor
identificarea i atenuarea problemelor de mit n
stadiile incipiente.
Cre terea credibilit ii Prim riei Municipiului Timi oara
n rela iile cu cet enii, finan atorii, partenerii de afaceri
i clien ii, prin aplicarea unei serii de m suri anti-mit ,
recunoscute la nivel interna ional.
Promovarea unei culturi organi a ionale anti-mit
printr-o con tienti are a personalului i promovarea
valorilor etice n cadrul Prim riei Municipiului Timi oara.
n ca ul unor anchete, Prim ria Municipiului Timi oara
poate furni a dove i c a luat m suri re onabile pentru
a preveni luarea i/sau darea de mit .
Standardul SR ISO 37001 - Sisteme de Management
Anti-Mit pune la dispo i ie o serie de ndrum ri i tipuri
de ac iuni extrem de utile pe care le poate intreprinde
Prim ria Municipiului Timi oara pentru implementarea
Sistemului s u de Management Anti-Mit . Unele dintre
acestea ar putea fi:
Evaluarea riscului de mituire - identificarea riscurilor de
mituire pe care se va concentra sistemul de management,
adic riscurile de mituire considerate de organi a ie ca o
prioritate pentru diminuarea riscurilor de mituire,
implementarea controlului
i alocarea peronalului,
resurselor i activit ilor pentru conformarea anti-mit .
Func ia de conformare anti-mit
- persoana cu
responsabilitate
i autoritate pentru func ionarea
Sistemului de Management Anti-Mit .
Conflicte de interese - se recomand ca organi a ia s
identifice i s evalue e riscul de conflicte de interese,
interne i e terne.
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Mituirea personalului organiza iei - m surile necesare
pentru prevenirea, detectarea i tratarea riscului ca
personalul organi a iei s i mituiasc pe al ii n numele
organi a iei (,,darea de mit ") pot fi diferite de m surile
utili ate pentru prevenirea , detectarea i tratarea riscului
de mituire a personalului organi a iei (,,luarea de mit ").
Con tientizare i instruire - intentia instruirii este de a
contribui la asigurarea c personalul relevant n elege n
mod adecvat rolul pe care I are n cadrul organi a iei
referitor la:
a) riscurile de mituire la care este e pus personalul i
organi a ia;
b) politica anti-mit ;
c) aspectele sistemului de management anti-mit
relevante pentru rolul s u;
d) orice ac iuni preventive.
lnvestigare preventiv rezonabil (Due-Diligence) scopul efectu rii unei investiga ii preventive re onabile
asupra unor anumite
tran ac ii, proiecte, activit i,
parteneri de afaceri sau chiar personalul unei organi a ii
este acela de a evalua n detaliu domeniul, scara i natura
riscurilor de mituire mai mari decât cele considerate ca fiind
sc ute, identificate ca parte a evalu rii riscurilor
organi a iei
Controale financiare - controalele financiare repre int
sistemele de management i procesele implementate de
c tre organi a ie pentru gestionarea tran ac iilor financiare
n mod corespun tor i nregistrarea corect , complet i
la timp a tran ac iilor.
Angajamente anti-mit - aplicabile participan ilor
partenerilor n rela iile contractuale.

i

Cadouri, ospitalitate, dona ii i beneficii similare - este
necesar ca organi a ia s fie con tient c ospitalitatea,
cadourile , dona iile i alte beneficii pot fi percepute de
c tre o tert parte (de e emplu, concurent de afaceri,
pres , procuror sau judec tor) ca fiind n scopul unei fapte
de mituire, chiar dac nici cel care ofer , nici cel care
prime te, nu au avut astfel de inten ii.
Audit intern - o organi a ie este obligat s aib propria
sa func ie separat de audit intern. Cerin a este ca
organi a ia s desemne e o func ie sau o persoan
relevant , competent
i independent
care are
responsabilitatea de a efectua acest audit.
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Recomand ri ob inute prin consultare
public
Informarea i instruirea personalului în combaterea
actelor de corup ie din cadrul administra iei publice
locale.
Proceduri clare stabilite in Codul de Etic .
Introducerea de sanc iuni clare pentru nc lcarea Legii
nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica.
Definirea n detaliu a fenomenului corup iei clarificarea
i clasificarea nivelurilor de risc pe culori (ex. alb, negru,
gri).
Consolidarea parteneriatelor dintre autorit ile publice
locale, societatea civil i publicul larg n procesul de
documentare i elaborare a documentelor de politic
anti-corup ie.
O publicitate eficient de informare fa de m surile
anti-corup ie luate de autoritatea public local pentru
informarea corect a publicului larg i nu numai a
acestuia.
mbun t irea comunic rii cu cet enii utili nd
platformele de media online cu accent pe r spunsul
promt la ntreb rile puse.
Includerea în planul anual de perfec ionare profesional
a angaja ilor autorit ii locale i în mod special a
personalului cu atribu ii contractuale a unor cursuri de
specializare pe teme legate atât de anti-corup ie c t i
de tehnici de comunicare i rela ionare cu partenerii i
publicul larg.
Publicarea in mediul online (ex, site-ul Prim riei
Municipiului Timi oara) a ntregului proces de
desf urare a selec iei de personal n vederea
angaj rii.
Campanii permanente organi ate de Prim ria
Municipiului Timi oara de str ngere de sugestii i/sau
pl ngeri de la cet eni privind faptele de corup ie.
Evenimente de con tienti are a fenomenului corup iei
organi ate de c tre Prim ria Municipiului Timi oara cu
pre entarea unor ca uri dovedite de corup ie n
administra ia public .
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VI. Metode de prevenire şi
combatere a corup iei în
domeniul achizi iilor
publice
˝Un proces de achiziţii publice performant
presupune o bună funcţionare a controalelor, a
sistemului de remedii şi căi de atac, a sistemului
de prevenire a conflictului de interese şi a
corupţiei.˝ (Strategia Na ională în Domeniul
Achizi iilor Publice 2015 - 2020)
M suri de prevenire a fraudelor n contractele
de achi i ii publice
Recomand ri ob inute prin consultare public
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Unul din obiectivele specifice al Strategiei Na ionale n
Domeniul
Achi i iilor
Publice
2015 2020
este
˝Combaterea corupţiei prin sporirea utilizării mijloacelor
electronice pentru procedurile de achiziţii şi prin prevenirea
conflictului de interese asigurată cu ajutorul sistemului
prevenţie˝.
Pentru prevenirea, identificarea i remedierea situa iilor de
conflict de interese, n scopul evit rii denatur rii
concuren ei i al asigur rii tratamentului egal pentru to i
operatorii economici, autoritatea contractant este obligat
s aplice prevederile din Legea nr. 98/2016 privind
achi i iile publice.
Omisiunea de declarare a unui conflict de interese poate
ascunde o tentativ sau fapt de corup ie. Situa ia de
conflict de interese poate ap rea atunci c nd un func ionar
public are un interes financiar sau de orice alt natur n
ceea ce prive te contractul sau contractantul.
Legea nr. 98/2016 privind achi i iile publice define te
conflictul de interese ca fiind ˝orice situaţie în care membrii
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de
servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii
de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în
mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau
un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în
contextul procedurii de atribuire.˝

Pentru prevenirea i combaterea corup iei n domeniul
achi i iilor publice se pot lua o serie de m suri care s
reduc , n primul r nd, riscurile de corup ie:
elaborarea i aplicarea unui cod de conduita profesional
specific evit rii conflictelor de interese i incompatibilit ilor,
ori proiectarea unei sec iuni speciale n cadrul codului de
conduita etica i profesional n vigoare (unde, de e emplu,
nu sunt tolerate conflictele de interese);
formarea sau speciali area personalului care desf oar
procesele de achi i ii publice din cadrul autorit ilor
contractante;
eficientizarea controlului ex-ante n procesele de achi i ii
publice;
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aplicarea mecanismului de achi i ii electronice (on-line)
integral pe platforma SICAP;
proiectarea i utili area unor module de facturare electronic
i efectuare de pl i on-line pe platforma SICAP;
ntocmirea i utili area pe platforma SICAP a unui modul cu
lista alba (bune practici) i lista neagra (rele practici) a
operatorilor economici, sau conceperea i implementarea pe
platforma SICAP a certificatului de integritate pentru
operatorii economici care nu au deviat de la politicile
antifraud i anticorup ie;
de voltarea
i
implementarea
unui
modul
de
verificare/monitorizare ex-post pe platforma SICAP;
identificarea func iilor sensibile de la nivelul autorit ilor
contractante, parte din sistemul de management i control al
organi a iei.

Planul de integritate al Prim riei Municipiului
Timi oara pentru implementarea Strategiei na ionale
na ionale anticorup ie pe perioada 2016-2020 în cadrul
obiectivului specific 3.1- Cre terea integrit ii, reducerea
vulnerabilit ilor i a riscurilor de corup ie n domeniul
achi i iilor publice pre int o serie de m suri concrete de
prevenire:
Publicarea c tre ANI a formularului de integritate pentru
fiecare achi i ie n parte, conform prevederilor legale n
vigoare.
Luarea m surilor necesare astfel nc t s se evite apari ia
situa iilor generatoare cu privire la nulitatea contractelor.
Luarea m surilor necesare astfel nc t s se evite apari ia
de iregularit i n ceea ce prive te procedurile de achi i ie.
Luarea m surilor legale necesare astfel nc t s se previn
depunerea de contesta ii/ac iuni n instan .
Colaborarea cu compartimentele de specialitate astfel încât
s re ulte documenta ii de atribuire c t mai corecte.
Elaborarea documenta iilor tehnice c t mai corect, de c tre
compartimentele de specialitate, astfel încat în timpul
e ecu iei contractului s nu e iste neconformit i i
urm rirea/aplicarea clau elor contractuale.
Informarea SAP de c tre compartimentele de specialitate
care urm resc derularea contractelor, cu privire la e isten a
situa iilor generatoare de modificare a unui contract de
achi i ie public .
Participarea la conferin e na ionale/de bateri publice n
domeniul achi i iilor publice precum i la cursuri de formare
profesional de c tre tot personalul angajat n cadrul
serviciului.
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Colectarea informa iilor de la compartimentele de
specialitate care urm resc contractul, n vederea public rii
centralizatorului achi i iilor publice actualizat trimestrial,
conform Hot r rii 583/2016.

De remarcat c
n Strategia Anticorup ie a Prim riei
Municipiului Timi oara, Serviciul Achi i ii Publice în urma
evalu rii riscului de corup ie a fost identificat ca fiind cu risc
mediu de corup ie iar pentru toate atribu iile apreciate ca
fiind vulnerabile la corup ie s-au stabilit m suri de
remediere a vulnerabilit ilor care au fost cuprinse ntr-un
plan centrali at pentru implementarea m surilor de
remediere a vulnerabilit ilor, a c rui monitori are se
reali ea
permanent, cu raportare anual c tre grupul
pentru integritate organi at la nivelul Prim riei Municipiului
Timi oara.
Printre m surile de remediere a vulnerabilit ilor de
corup ie punct m urm toarele ca fiind legate de domeniul
achi i iilor publice:
Angajarea de personal de specialitate i perfec ionarea celui
existent.
Notificarea, în scris, de câte ori este necesar, a persoanelor
r spun toare, cu privire la lucr rile e ecutate f r
respectarea legisla iei n domeniu i a documenta iei care
st la ba a lucr rilor respective i luarea m surilor necesare
pentru remedierea problemelor constatate.
Pre en a n componen a echipelor de implementare a unor
speciali ti n domeniile care fac obiectul contractelor.
Verificarea repetat a situa iilor de lucr ri/facturilor.
Instruirea personalului pentru exercitarea în bune condi ii a
sarcinilor de serviciu, cu privire la Codul Administrativ i
Integritate, inclusiv prin participarea la training-uri dedicate
anticorup iei.
Studierea legisla iei.
Îndeplinirea cu probitate a sarcinilor de serviciu.
Verificarea tuturor semn turilor i vizelor de pe documente.
Completarea i transmiterea formularului de integritate
privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului
de interese în procedura de atribuire a contractelor de
achizi ie public , în conformitate cu prevederile Legii nr.
184/2016.
Semnarea unei declara ii de confiden ialitate i impar ialitate
nainte de deschiderea ofertelor, de c tre to i membrii
comisiei de evaluare.
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Verficarea i excluderea din procedurile de atribuire a
contractelor de achizi ie publica a operatorilor economici,
despre care autoritatea contractant a luat cunostin c au
fost condamna i prin hot r rea definitiv a unei instan e
judec tore ti, pentru comiterea unei infrac iuni de corup ie,
prev ute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009.

ntocmirea profesionist a caietelor de sarcini de c tre
compartimentele de specialitate.
Respectarea prevederilor legale i a termenelor.
Respectarea unui program bine stabilit, prin sondaj, pentru
verificarea recep iilor.
Minimali area, dup ca , a contactelor cu beneficiarii,
intermediarii.
Cresterea gradului de transparen
prin publicarea
acordurilor comerciale pe site-ul PMT.
Reglementarea clar a procedurilor de lucru.
Oprirea lucr rilor care nu corespund cerin elor.
Supravegherea/urm rirea activit ii de e ecu ie a lucr rilor.
Verificarea atent a lucr rilor nainte de recep ie.
Separarea atribu iilor la nivelul entit ilor, func iilor, etapelor,
procesului de achi i ie public , atribu iilor de evaluare
tehnic i financiar , atribu iilor financiare.
Reducerea interac iunii dintre ofertan i i autoritatea
contractant .
Angajarea de e per i e terni care s complete e lacunele de
competen .

Not : Prin conflict de interese, în sensul reglementat de
cadrul legislativ al achi i iilor publice, se n elege orice
situa ie n care membrii personalului autorit ii contractante
sau ai unui furni or de servicii de achi i ie care ac ionea
n numele autorit ii contractante, care sunt implica i n
desf urarea procedurii de atribuire sau care pot influen a
rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar
putea fi perceput ca element care compromite
impar ialitatea ori independen a lor n conte tul procedurii
de atribuire.
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M suri de prevenire a fraudelor în
contractele de achi i ii publice
E ist 16 sisteme de fraudare comune n contractele de
achi i ii publice prev ute n HG nr. 875/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonan ei de urgen
a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea
neregulilor ap rute n ob inerea i utili area fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente
acestora:
1. Corup ie

mit

i comisioanele ilegale

2. Nedeclararea conflictelor de interese
3. Practici de cooperare secret (depunerea de oferte de
curtoa ie, ab inerea de la participare, rota ia ofertelor,
mp r irea pie elor)
4. Oferte discrepante
5. Manipularea specifica iilor
6. Divulgarea datelor referitoare la licita ii
7. Manipularea ofertelor
8. Atribuiri nejustificate unui singur ofertant
9. Fragmentarea achi i iilor
10. Combinarea contractelor
11. Stabilirea incorect a costurilor
12. Manipularea pre urilor
13. Ne ndeplinirea specifica iilor contractului
14. Facturi false, duble sau cu pre uri e cesive
15. Furnizori de servicii fictive
16. Substitu ia produsului

Pentru fiecare dintre cele 16 sisteme de fraudare e ist
cuprinse în Anexa 1 la normele metodologice exemple de
asemenea indicii/indicatori, dar i alte informa ii de tip
semnale de avertizare.
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Recomand ri ob inute prin consultare
public
Reducerea birocra iei i unele amendamente la
legisla ia achi i iilor publice.
Introducerea de sanc iuni clare pentru nc lcarea
prevederilor legisla iei achi i iilor publice.
Deci iile de achi i ii publice se vor lua doar de o comisie
de achi i ii i niciodat doar de c tre un singur
func ionar public, indiferent de po i ia sa ierarhic .
Informarea i instruirea personalului n combaterea
actelor de corup ie din cadrul administra iei publice
locale.
Urm rirea respect rii procedurilor implementate de
achi i ie public
i controlul ntregului proces de
achi i ie.
Reali area i punerea n aplicare a unei proceduri de
audit a achi i iilor publice.
Publicarea pe site-ul Prim riei Municipiului Timi oara a
tuturor contractelor de achi i ie.
Eviden a strict a materialelor achi i ionate, consumate
i/sau disponibile.
Limitarea posibilit ilor de subcontractare n cadrul
contractelor de achi i ii publice.
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VII. Metode de prevenire şi
combatere a corup iei în
domeniul proiectelor
finan ate din fonduri
europene
Managementul eficient al proiectelor
Prevenirea conflictului de interese
Recomand ri ob inute prin consultare public
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n anul 2011, Comisia European adopta Strategia
european
Anti-frauda prin care urm rea s
i
modernizeze politicile de combatere a fraudei la nivelul
comunit ii europene, propun nd un set de m suri prin
care Comisia va superviza utilizarea fondurilor europene la
toate nivelurile i n toate sectoarele, folosind cele mai
eficiente metode de prevenire i detectare a fraudelor din
bugetul Uniunii Europene.
La momentul adopt rii documentului strategic, Statele
Membre raportaser suspiciuni de fraud pentru anul 2009
de aproximativ 280 de milioane de euro, realitate care a
determinat Comisia s duc lupta anti-fraud la un alt nivel.
(Sursa: Studiu comparativ privind consolidarea unui sistem eficient de
control pentru prevenirea fraudelor cu fonduri europene in noile state
membre in perioada 2014-2020.)

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene
repre int o prioritate pe agenda politic a Comisiei
Europene, scopul final fiind acela de a asigura pe to i
cet enii contribuabili europeni asupra faptului c banii
lor sunt utili a i n mod eficient i transparent n toate
statele membre.
Odat cu Tratatul de la Lisabona, obliga iile privind
combaterea tuturor formelor de activitate ilegal care
afectea interesele financiare ale Uniunii Europene revin
at t Statelor Membre, c t i Uniunii.
(Sursa: Ghid practic pentru consolidarea cooperarii internistitutionale
in vederea identificarii timpurii si prevenirii riscurilor de frauda cu
fonduri europene in procedurile de achizitie publica.)

Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), a prezentat
la Bruxelles, un raport care prezinta situatia fraudelor
asupra fondurilor Uniunii Europene unde, potrivit acestui
raport, Romania ocupa locul al doilea în Europa la capitolul
frauda cu fonduri europene.
Într-un alt raport, emis de aceasta data de Curtea de
Conturi Europeana, in luna mai 2019, Romania este a doua
tara din UE cu cel mai ridicat nivel al fraudelor, dupa
Slovacia, ca procent din fondurile europene primite de
statele membre ale UE in perioada de programare 20072013. Raportul arata ca 1,1% din totalul fondurilor
europene primite de Romania in cei sapte ani il reprezinta
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fraudele, in conditiile in care media europeana este de doar
0,44%.
Cadrul legislativ na ional care reglementea
protejarea
intereselor financiare ale Uniunii Europene (prevenirea,
constatarea i sanc ionarea neregulilor n utili area
fondurilor europene) nereguli i infrac iuni care afectea
interesele financiare ale UE:
Ordonan a de urgen nr. 66 din 29 iunie 2011 privind
prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor ap rute
n ob inerea i utili area fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice na ionale aferente acestora.
Ordonan a de urgen nr. 47/2014 pentru modificarea i
completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sanc ionarea neregulilor ap rute n ob inerea
i utili area fondurilor europene i/sau a fondurilor publice
na ionale aferente acestora.
Hot r rea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 66/2011 cu modific rile
i complet rile ulterioare.
HG nr. 261/2012 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
66/2011.
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sanc ionarea faptelor de corup ie cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Suspiciune de fraud (neregul inten ionat ) este o neregul
care determin ini ierea unei proceduri administrative sau
judiciare pentru a stabili e isten a unei inten ii, n special de
fraud . Articolul 1a, alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.
1681/94 define te suspiciunea de fraud ca „o neregulă care
determină ini ierea unei proceduri administrative sau judiciare la
nivel na ional pentru a stabili existen a unei inten ii, în special de
fraudă˝.
Frauda sau neregula comis inten ionat este definit n Tratatul
de Instituire a Uniunii Europene, privind protec ia intereselor
financiare ale Comunit ilor Europene ca ˝actul sau omisiunea
inten ionată legată de utilizarea sau prezentarea de declaraţii
sau documente false, incorecte sau incomplete, care are ca
efect deturnarea sau reţinerea incorectă de fonduri din bugetul
general al Comunităţilor Europene sau din bugetele gestionate
de Comunităţile Europene sau în numele acestora.˝
Legisla ia rom neasc , prin OUG nr. 66/2011 define te frauda
ca fiind: „infrac iunea săvârșită în legătură cu ob inerea ori
utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice
na ionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de
alte legi speciale.”
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Managementul eficient al proiectelor
Elaborarea i aplicarea de proceduri de management i
control care s asigure corectitudinea utili rii fondurilor
conform cerin elor Ordonan ei de urgen nr. 66 din 29
iunie 2011 privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea
neregulilor ap rute n ob inerea i utili area fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente
acestora.
(1) Autorit ile cu competen e n gestionarea fondurilor
europene i beneficiarii sunt obliga i, n activitatea lor, s
elabore e i s aplice proceduri de management i control
care s asigure corectitudinea acord rii i utili rii acestor
fonduri, precum i respectarea principiilor bunei gestiuni
financiare, a a cum este aceasta definit n legisla ia
comunitar .
(2) n activitatea de selec ie i aprobare a solicit rilor de
sprijin financiar, autorit ile cu competen e n gestionarea
fondurilor europene au obliga ia utili rii de reguli i
proceduri care s asigure respectarea urm toarelor
principii:
a) bun gestiune financiar ba at pe aplicarea principiilor
economicit ii, eficacit ii i eficien ei;
b) respectarea principiilor de liber concuren
i de tratament
egal i nediscriminatoriu;
c) transparen a - punerea la dispo i ia tuturor celor interesa i a
informa iilor referitoare la aplicarea procedurii pentru
acordarea fondurilor europene;
d) prevenirea apari iei situa iilor de conflict de interese n cursul
ntregii proceduri de selec ie a proiectelor de finan at;
e) excluderea cumulului - activitatea ce face obiectul cererii de
finan are din fonduri europene nu poate s beneficie e de
sprijin financiar din alte surse de finan are nerambursabil ,
cu e cep ia sumelor ce constituie ajutor de stat acordat n
condi iile legii.

(3) Principiile prev ute la alin. (2) lit. a) - d) se aplic n
mod corespun tor i n activitatea efectuat de beneficiar
pentru
e ecutarea
contractului
de
finan are
nerambursabil .
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(Art. 3 din OUG nr. 66/2011)

Semnalarea i raportarea neregulilor.
n ca ul n care un beneficiar de fonduri europene i/sau
fonduri publice na ionale aferente acestora semnalea ca urmare a activit ii proprii de management i control - o
neregul n gestiunea propriului s u proiect, acesta are
obliga ia raport rii ei, n termen de 5 ile lucr toare de la
data identific rii neregulii respective, c tre autoritatea cu
competen e n gestionarea fondurilor europene cu care a
încheiat/emis contractul, acordul, decizia i/sau ordinul de
finan are, indiferent dac cheltuiala solicitat la plat i-a
fost sau nu rambursat .
(Art. 29 din OUG nr. 66/2011)

Organizarea i exercitarea activit ii de control intern,
control preventiv i de identificare i gestionare a
riscurilor.
Entit ile publice care au calitatea de autorit i cu
competen e în gestionarea fondurilor europene sau de
beneficiari ai programelor finan ate integral ori par ial din
fonduri europene i/sau din fonduri publice na ionale
aferente acestora au obliga ia organi rii i e ercit rii
activit ii de control intern, de control preventiv i de
identificare i gestionare a riscurilor, precum i a e ercit rii
activit ii de audit intern, n conformitate cu prevederile
legisla iei na ionale n vigoare.
(Art. 4 din OUG nr. 66/2011)

Ca regul de ba , managementul unui proiect finan at din
fonduri europene implic o planificare detaliat , un
management i o organi are eficient , coordonarea
permanent a tuturor partenerilor implica i n proiect i
controlul activit ilor
i resurselor necesare pentru
ndeplinirea scopului i obiectivelor n ba a c ruia s-a
primit finan area iar procedurile legale legate de acest gen
de proiecte trebuie respectate cu foarte mare stricte e.
Principii ca nediscriminarea, tratamentul egal, recunoa terea
reciproc , transparen a, propor ionalitatea, eficien a
utiliz rii fondurilor publice i/sau asumarea r spunderii stau
la ba a derul rii tuturor proiectelor finan ate din fonduri
europene.
Ghid de b

e

ac ici

d e i
e e i ii c
iei i a conflictelor de interese
Pi
ia M ici i i Ti i a a

www.poca.ro

60

Prevenirea conflictului de interese
Persoanele fi ice sau juridice care particip direct n
procesul de verificare/evaluare a cererilor de finan are nu
pot fi solicitan i i/sau nu pot acorda servicii de consultan
unui solicitant.
nc lcarea prevederilor alin. (1) se sanc ionea
excluderea solicitantului din procedura de selec ie.

cu

Autorit ile cu competen e n gestionarea fondurilor
europene au obliga ia s solicite instan ei anularea
contractului/acordului/deci iei de finan are care a fost
ncheiat/emis cu nc lcarea prevederilor alin. (1).
n ca ul n care autoritatea cu competen e n gestionarea
fondurilor europene solicit complet ri ale documenta iei
depuse n vederea verific rii/evalu rii, aceast activitate nu
are caracter de consultan .
(Art. 10 din OUG nr. 66/2011)

Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul
de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în
procesul de verificare/evaluare a cererilor de finan are n cadrul
procedurii de selec ie pe parcursul unei perioade de cel pu in 12
luni de la semnarea contractului de finan are.
Autorit ile cu competen e n gestionarea fondurilor europene au
obliga ia s solicite instan ei anularea contractului de finan are
care a fost încheiat, n ca ul nc lc rii prevederilor alin. (1).
(Art. 13 din OUG nr. 66/2011);

1) Pe parcursul aplic rii procedurii de achi i ie, beneficiarii
persoane fi ice/juridice de drept privat au obliga ia de a lua
toate m surile necesare pentru a evita situa iile de natur s
determine apari ia unui conflict de interese, i anume a
situa iei n care e ist leg turi ntre structurile ac ionariatului
beneficiarului i ofertan ii acestuia, ntre membrii comisiei de
evaluare i ofertan i sau n care ofertantul c tig tor de ine
pachetul majoritar de ac iuni n dou firme participante
pentru acela i tip de achi i ie.
2)

nc lcarea prevederilor alin. (1) se sanc ionea
cu
deduceri/excluderi
din
cheltuielile
solicitate
la
plat /rambursare, n func ie de prejudiciul posibil de provocat
ori deja provocat fondurilor europene i/sau fondurilor
publice na ionale aferente acestora.

(Art. 10 din OUG nr. 66/2011)
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Recomand ri ob inute prin consultare
public
Uniformi area procedurilor privind achi i iile publice cu
cele finan ate din fonduri europene.
nt rirea valorilor etice i morale n r ndul func ionarilor
publici prin sesiuni de informare i instruire a
prevederilor Codului Etic, a legisla iei na ionale i
interna ionale privind corup ia.
Proceduri mai bune de selectare a partenerilor
autorit ilor publice locale i efectuare proceselor de
due diligence fa de ace tia.
E punerea de informa ii pe platformele online ale
Prim riei Municipiului Timi oara pentru a permite
cet enilor s
urm reasc
derularea proiectelor
finan ate cu fonduri europene.
Efectuarea într-un mod profesionist a analizei de risc
pentru proiectele care urmea a fi fina ate cu fonduri
europene.
Informarea
i instruirea personalului Prim riei
Municipiului Timi oara privind finan area proiectelor cu
fonduri europene.
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VIII. Modalită i de evitare a
conflictului de interese
apte pa i pentru prevenirea corup iei i a
conflictelor de interese n administra ia local
Respectarea regimului juridic al conflictului de
interese i al incompatibilit ilor
Sistemul PREVENT
Conflictul de interese
Recomand ri ob inute prin consultare public
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apte pa i pentru prevenirea corup iei i a
conflictelor de interese n administra ia
local
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Respectarea regimului juridic al conflictului
de interese i al incompatibilit ilor
Func ionarii publici au obliga ia s respecte ntocmai
regimul juridic al conflictului de interese i al
incompatibilit ilor, precum i normele de conduit .
n aplicarea prevederilor alin. (1), func ionarii publici
trebuie s e ercite un rol activ, av nd obliga ia de a
evalua situa iile care pot genera o situa ie de
incompatibilitate sau un conflict de interese i de a
ac iona pentru prevenirea apari iei sau solu ionarea
legal a acestora.
n situa ia intervenirii unei incompatibilit i sau a unui
conflict de interese, func ionarii publici au obliga ia de a
ac iona conform prevederilor legale pentru ncetarea
incompatibilit ii sau a conflictului de interese, în termen
legal.
La numirea într-o func ie public , la ncetarea raportului
de serviciu, precum i n alte situa ii prev ute de lege,
func ionarii publici sunt obliga i s pre inte, n condi iile
Legii nr. 176/2010, cu modific rile i complet rile
ulterioare, declara ia de avere i declara ia de interese.
Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se
actualizează anual, potrivit legii.
(Codul administrativ, ART 445)

Sistemul PREVENT
Sistemul PREVENT are rolul de a preveni conflictele de
interese n procedurile de achi i ii publice prin crearea unui
mecanism de verificare e ante pentru detectarea situa iilor
care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor
de achi i ii lansate prin sistemul electronic de achi i ii.
De asemenea, este destinat s permit autorit ilor
contractante s remedie e aceste situa ii nainte de
atribuirea contractului.
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Sistemul PREVENT implic
anali a datelor
i a
informa iilor completate ntr-un formular de integritate de
c tre personalul autorit ii contractante, prin verificarea
ncruci at a acestor informa ii cu ba ele de date relevante
(Oficiul Na ional al Registrului Comer ului, Direc ia pentru
eviden a persoanelor i administrarea ba elor de date).
El poate urm ri n mod automat leg turile care pot e ista
ntre oficialii responsabili de achi i iile publice (cum ar fi
membrii comisiei de evaluare i persoanele cu putere de
deci ie din cadrul autorit ii contractante) i solicitan ii n
procedurile de achi i ii publice (ofertan i sau repre entan i
ai acestora).
Re ultatele acestor verific ri ncruci ate sunt verificate de
inspectori ANI care emit un avertisment de integritate
autorit ii contractante n ca ul n care sistemul
semnalea
un posibil conflict de interese Autoritatea
contractant este obligat s adopte toate m surile
necesare pentru a elimina posibilul conflict de interese i
s informe e ANI cu privire la acestea, n vederea ridic rii
avertismentului i a continu rii procedurii de atribuire a
contractului.

Conflictul de interese
Agen ia Na ional de Integritate a publicat n 2019 "Ghidul
privind incompabilit ile i conflictele de interese" care
con ine e plica iile pe larg referitoare la conflictele de
interese at t pentru primari, viceprimari i consilieri locali,
c t i pentru func ionarii publici.
Conflictul de interese apare atunci c nd func ionarul
public are un interes personal care influen eaz sau
pare s influen eze ndeplinirea atribu iilor sale oficiale
cu impar ialitate si obiectivitate. Interesele private ale
func ionarului public pot include un beneficiu pentru sine
sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru
prieteni, pentru persoane sau organi a ii cu care
func ionarul public a avut rela ii politice sau de afaceri.
Interesul personal se poate referi si la orice datorii pe care
func ionarul public le are fa de persoanele enumerate
mai sus. (Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of
Ministers to Member states on codes of conduct for public officials)
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Conform The Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), conflictul de interese implic un
conflict ntre datoria fa de public i interesele personale
ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci
c nd interesele oficialului public ca persoan privat
influen ea
sau ar putea influen a necorespun tor
ndeplinirea obliga iilor i responsabilit ilor oficiale.

Tipuri de conflicte de interese:
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Situa iile n care un func ionar public se afl n conflict
de interese sunt specificate în articolul 79, cartea I,
titlul IV, capitolul I din Legea nr. 161/2003.
Acesta apare atunci când:
este chemat s re olve cereri, s ia deci ii sau s
participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice
i juridice cu care are rela ii cu caracter patrimonial;
particip n cadrul aceleia i comisii, constituite conform
legii, cu func ionari publici care au calitatea de so sau
rud de gradul I;
interesele sale patrimoniale, ale so ului sau rudelor sale
de gradul I pot influen a deci iile pe care trebuie s le
ia n e ercitarea func iei publice.
n situa ia n care e ist un conflict de interese, func ionarul
este obligat s se ab in de la re olvarea cererii, luarea
deci iei sau participarea la luarea unei deci ii i s -l
informe e de ndat pe eful ierarhic c ruia i este
subordonat direct.
Acesta este obligat s ia m surile care se impun pentru
e ercitarea cu impar ialitate a func iei publice, n termen de
cel mult 3 ile de la data lu rii la cuno tin .
nc lcarea dispo i iilor poate atrage, dup
ca ,
r spunderea disciplinar , administrativ , civil ori penal ,
potrivit legii.
n ca urile men ionate anterior, conduc torul autorit ii sau
institu iei publice, la propunerea efului ierarhic c ruia i
este subordonat direct func ionarul public n cau , va
desemna un alt func ionar public, care are aceea i
preg tire i nivel de e perien .
Prin conflict de interese, în sensul reglementat de
cadrul legislativ al achizi iilor publice, se n elege orice
situa ie n care membrii personalului autorit ii contractante
sau ai unui furnizor de servicii de achi i ie care ac ionea
în numele autorit ii contractante, care sunt implica i n
desf urarea procedurii de atribuire sau care pot influen a
rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar
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putea fi perceput ca element care compromite
impar ialitatea ori independen a lor n conte tul procedurii
de atribuire.
n Strategia Na ional Anticorup ie 2016-2020 g sim defini ia
integrit ii care pre int foarte succint obliga iile institu iilor i
autorit ilor publice fa de conflictul de interese.
“Integritatea - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au
obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în
contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu.
Totodată, aceştia sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare
pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi
incompatibilităţi.”

Reguli privind conflictul de interese
Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire
concedentul are obliga ia de a lua toate m surile
necesare pentru a evita situa iile de natur s
determine apari ia unui conflict de interese i/sau
manifestarea concuren ei neloiale.
Nerespectarea prevederilor alin. (1) se
sanc ionea potrivit dispo i iilor legale n vigoare.
Persoana care a participat la întocmirea
documenta iei de atribuire are dreptul de a fi
ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în
elaborarea documenta iei de atribuire nu este de
natur s defavori e e concuren a.
Nu au dreptul s fie implicate în procesul de
verificare/evaluare a ofertelor urm toarele
persoane:
a) so /so ie, rud sau afin p n la gradul al II-lea
inclusiv cu ofertantul, persoan fi ic ;
b) so /so ie, rud sau afin p n la gradul al II-lea
inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de
administra ie, organul de conducere ori de
supervi are al unuia dintre ofertan i, persoane
juridice, ter i sus in tori sau subcontractan i propu i;
c) persoane care de in p r i sociale, p r i de interes,
ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertan i,
ter i sus in tori sau subcontractan i propu i sau
persoane care fac parte din consiliul de
administra ie, organul de conducere ori de
supervizare al unuia dintre ofertan i, ter i sus in tori
sau subcontractan i propu i;
d) membri în cadrul consiliului de
administra ie/organului de conducere sau de
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supervi are al ofertantului i/sau ac ionari ori
asocia i semnificativi persoane care sunt so /so ie,
rud sau afin p n la gradul al II-lea inclusiv ori care
se afl n rela ii comerciale cu persoane cu func ii de
deci ie n cadrul entit ii contractante.

Diferen a ntre conflictele de interese i
incompatibilit i:
Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifest
at t n sistemul administrativ, c t i n mass-media, este
confu ia care se creea
ntre conflictul de interese i
incompatibilit i.
Dac , pentru e isten a unui conflict de interese persoanele
publice trebuie s ia o deci ie care s influen e e un interes
personal, pentru a se afla într-o situa ie de incompatibilitate
un oficial public nu trebuie s ia nicio deci ie, fiind suficient
faptul c e ercit concomitent dou sau mai multe func ii
al c ror cumul este interzis de lege.
Exemple de conflict de interese:
Primarul A din ora ul X semnea un contract cu firma
so iei sale.
Organi area unei licita ii de c tre Consiliul Jude ean B
la care particip i c tig firma fratelui pre edintelui
consiliului.
Exemplu de incompatibilitate:
Viceprimarul X e ercit n acela i timp i calitatea de
func ionar public sau angajat cu contract individual de
munc , indiferent de durata acestuia.

IMPORTANT! Administra ia public local trebuie s
identifice i sa evalueze riscul de conflict de interese,
interne i externe.
Standardul SR ISO 37001 Sisteme de magement antimit define te conflictul de interse ca fiind ˝situa ia în
care interesele profesionale, financiare, familiale,
politice sau personale ar putea interfera cu modul în
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care persoanele iau decizii în cadrul realizării
sarcinilor lor pentru organiza ie˝.
Standardul SR ISO 37001 - Sisteme de magement antimit recomand ca organiza ia s identifice i s
evalueze riscul de conflicte de interese, interne i externe.
Se recomand ca organiza ia s informeze clar întregul
personal despre obligatia sa de a raporta orice conflict de
interese real sau potential cum ar fi cel familial, financiar
sau altul, legat direct sau indirect de domeniul s u de
activitate.
Aceasta ajut organiza ia s identifice situa iile in care
personalul ar putea facilita sau nu ar reu i s previn sau
s raporteze un caz de mituire.
Se recomand , de asemenea, ca organi a ia s p streze,
de preferin , o înregistrare a oricaror circumstan e de
conflicte de interese reale sau potentiale, cu indicarea
ac iunilor întreprinse pentru atenuarea conflictului.

Recomand ri ob inute prin consultare
public
Completarea unor declara ii de independen privind
posibilitatea unei implic ri personale n activitatea pe
care o desf oar .
Impar ialitate n luarea deci iilor.
Stabilirea procedurilor pentru identificarea i tratarea
situa iilor de conflict de interese.
Întâlniri periodice ale managementului cu angaja ii pe
tema conflictului de interese unde se vor face, inclusiv,
inform ri asupra unor evenimente petrecute pe aceast
tem at t n institu ia proprie c t i din alte administa ii
publice din ar .
Principala metod de a evita conflictul de interese este
considerat respectarea strict a prevederilor legale,
prevederilor
contractuale,
regulamentelor
i
procedurilor interne.
Evitarea abuzurilor de orice fel din partea
managementului.
Instruirea periodic a personalului intern atât prin
informari cc t i prin cursuri de formare profesional pe
tema conflictului de interese.
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IX. Avertizorul de integritate în
contextul prevenirii şi
combaterii fenomenului de
corup ie
Averti area de integritate ( whistleblowing )
Politica intern privind averti area n interes
public la nivelul Prim riei Municipiului
Timi oara
Recomand ri ob inute prin consultare public
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Averti area de integritate ( whistleblowing )
Avertizarea de integritate, cunoscut
n limbajul
interna ional ca whistleblowing define te de v luirea
de informa ii despre nereguli, activit i corupte, ilegale,
frauduloase sau periculoase comise n organi a ii ale
sectorului public sau privat. Acestea includ i nereguli
poten iale sau percepute.
Pentru a proteja persoanele care raportea
corup ia i
pentru a ncuraja averti rile de integritate, angaja ii din
sectorul public i cel privat trebuie s aib acces la canale
sigure de raportare a neregulilor i s fie proteja i n mod
efectiv mpotriva oric rei forme de repercusiune.
De asemenea, mecanismele de raportare a corup iei
trebuie s
i g seasc o continuitate n m suri elaborate
pe baza cazurilor semnalate, pentru a remedia problemele
structurale la nivel legislativ i la nivel de guvernan
corporativ .
(Sursa: Transparency Interna ional România)

Legea 571/2004 privind protec ia personalului din
autorit ile publice, institu iile publice i din alte unit i care
semnalea
nc lc ri ale legii chiar de la Art. 1 prevede
faptul c reglementea
unele m suri privind protec ia
persoanelor care au reclamat sau au sesi at nc lc ri ale
legii n cadrul autorit ilor publice, institu iilor publice i al
altor unit i, s v r ite de c tre persoane cu func ii de
conducere sau de e ecu ie din autorit ile, institu iile
publice i din celelalte unit i bugetare prev ute la art.2.
Tot n Legea 571/2004 este dat i defini ia averti orului de
integritate în cadrul articolului 3 alineat 1 litera b): averti or
nseamn persoana care face o sesi are potrivit lit.a) i
care este ncadrat n una din autorit ile publice, institu iile
publice sau celelalte unit i prev ute la art.2 . iar la literei
a) este reali at definirea termenului de avertizare în
interes public, ca repre ent nd ,,sesi area f cut cu bun credin cu privire la orice fapt care presupune o nc lcare
a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administr ri, eficien ei, eficacit ii, economicit ii
i
transparen ei .
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Analiz nd faptele care constituie nc lc ri ale legii i
care, n opinia legiuitorului, ar constitui avertiz ri de
interes public, observ m c acestea sunt reprezentate
de:
a) infrac iuni de corup ie, infrac iuni asimilate infrac iunilor
de corup ie, infrac iuni n leg tur direct cu infrac iunile
de corup ie, infrac iunile de fals i infrac iunile de
serviciu sau n leg tur cu serviciul;
b) infrac iuni
mpotriva intereselor
Comunit ilor Europene;

financiare

ale

c) practici sau tratamente preferen iale ori discriminatorii
n e ercitarea atribu iilor unit ilor prev ute la art.2 din
Legea 571/2004;
d) nc lcarea prevederilor privind incompatibilit ile
conflictele de interese;

i

e) folosirea abu iv a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor
postului, cu e cep ia persoanelor alese sau numite
politic;
g) nc lc ri ale legii n privin a accesului la informa ii i a
transparen ei deci ionale;
h) nc lcarea prevederilor legale privind achi i iile publice
i finan rile nerambursabile;
i) incompeten

sau neglijen

n serviciu;

j) evalu ri neobiective ale personalului n procesul de
recrutare, selectare, promovare, retrogradare
i
eliberare din func ie;
k) nc lc ri ale procedurilor administrative sau stabilirea
unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de alt natur care
servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoas
sau frauduloas
a
patrimoniului public i privat al autorit ilor publice,
institu iilor publice i al celorlalte unit i prev ute la
art.2 din Legea 571/2004;
n) nc lcarea altor dispo i ii legale, care impun
respectarea principiului bunei administr ri i cel al
ocrotirii interesului public.
(art.5 din Legea 571/2004)
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Protec ia func ionarilor publici, a personalului
contractual i a altor categorii de personal
1. n fa a comisiei de disciplin sau a altor organe similare,
averti orii beneficia de protec ie dup cum urmea :
a) averti orii n interes public beneficia de pre um ia
de bun credin , n condi iile art.4 lit.h), p n la
proba contrar ;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca
urmare a unui act de avertizare, comisiile de
disciplin sau alte organisme similare din cadrul
autorit ilor publice, institu iilor publice sau altor
unit i prev ute la art.2 au obliga ia de a invita
presa i un repre entant al sindicatului sau al
asocia iei profesionale. Anun ul se face prin
comunicat pe pagina de internet a autorit ii,
institu iei publice sau a unit ii bugetare cu cel pu in
3 ile lucr toare naintea edin ei, sub sanc iunea
nulit ii raportului i a sanc iunii disciplinare aplicate.
2. n situa ia n care cel reclamat prin averti area n interes
public este ef ierarhic, direct sau indirect, ori are
atribu ii de control, inspec ie i evaluare a averti orului,
comisia de disciplin sau alt organism similar va
asigura
protec ia
averti orului,
ascun ndu-i
identitatea.
(Art.7 din Legea 571/2004)

n ca ul averti rilor n interes public, prev ute la art.5
lit.a) i b), se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2)
lit.a) din Legea nr. 682/2002 privind protec ia martorilor.
(Art.8 din Legea 571/2004)

În Strategia Na ional Anticorup ie 2016-2020, se
aminte te c printre vulnerabilit ile identificate se afl o
slab cunoa tere a normelor n vigoare privind protec ia
avertizorului în interes public ,,există un deficit semnificativ
de cunoaștere de către angaja i și manageri a standardelor
legale de integritate (protec ia avertizorului în interes
public, consilierea etică, etc.)”
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Politica intern privind averti area n
interes public la nivelul Prim riei
Municipiului Timi oara
Politica intern privind avertizarea n interes public
a) Contextul abord rii i trat rii politicii interne privind
avertizarea n interes public la nivelul Prim riei
Municipiului Timi oara
Fiecare persoan poate avea, n anumite momente, obiec ii
asupra unor aspecte care se produc la locul s u de munc sau
într-o institu ie public .
Aceste obiec ii trebuie anali ate i implementate solu ii corective
adecvate.
n situa ia n care aceste obiec ii se refer la corup ie sau la o
conduit ilicit sau neetic , ce afectea alte persoane, este
esen ial identificarea etapelor de parcurs pentru reali area unei
averti ri n interes public.
Pot ap rea temeri n leg tur cu raportarea obiec iilor ap rute i
se poate ajunge la situa ia n care aceste raport ri s ncline
spre neluarea unei decizii de avertizare.
O astfel de reac ie are i o alt cau : persoana ascunde
situa iile create pe motiv de afinit i fa de colegi sau fa de
managementul institu iei, din temerea de a fi etichetat ca i
persoan care creea situa ii critice, situa ii care pot genera
nesiguran n leg tur cu activitatea ce face obiectul sesi rii.

b) Scopul politicii interne privind avertizarea în interes
public
Politica privind averti area n interes public urm re te crearea i
men inerea unui mediu integru n institu ie, mediu n care
personalul, cet enii s aib certitudinea c n ca ul n care sunt
n m sur s sesi e e nc lc ri ale Legii 571/2004 (practici
abuzive sau slaba administrare), sesi rile f cute vor fi tratate i
investigate cu ma im obiectivitate i serio itate.
Politica privind averti area n interes public se adresea tuturor
angaja ilor, persoanelor care ocup o func ie public / func ie de
demnitate public , cet enilor municipiului Timi oara i este
conceput pentru:
a) a veni n nt mpinarea persoanelor care, cu bun credin ,
sesi ea
s v r irea unor abu uri i nc lc ri ale legilor,
consider nd c n acest mod i fac datoria fa de institu ie
i beneficiarii serviciilor publice;
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b) a proteja persoanele care sesi ea fapte prin care a fost
nc lcat legea, nepermi nd h r uirea acestora, inclusiv
presiunea informal ;
c) a-i face pe angaja i s se simt n siguran n ca ul n care
i e prim ngrijor rile n leg tur cu modul n care se
desfa oara activit ile la nivelul acestei institu ii;
d) a aduce la cuno tin c ile pe care o persoan trebuie s le
urme e n ca ul n care nu este mul umit de r spunsul
primit;
e) a oferi garan ia protec iei de eventualele represalii n ca ul
în care îngrijor rile e primate sunt ntemeiate i formulate cu
bun credin ;

c) Principiile care stau la baza protec iei avertiz rii n
interes public:
Principiul legalit ii - conform c ruia autorit ile i institu iile
publice au obliga ia de a respecta drepturile i libert ile
cet enilor,normele, procedurale, tratamentul nediscriminatoriu;
Principiul suprema iei interesului public - conform c ruia,
ordinea de drept, integritatea, impar ialitatea i eficien a sunt
ocrotite i promovate de lege;
Principiul responsabilit ii - conform c ruia orice persoan
care semnalea
nc lc ri ale legii este datoare s sus in
reclama ia cu date sau indicii privind fapta s v r it ;
Principiul nesanc ion rii abuzive - conform c ruia nu pot fi
sanc ionate persoanele care reclam sau sesi ea
nc lc ri
ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanc iuni
inechitabile i/sau mai severe pentru alte abateri disciplinare;
Principiul bunei conduite - conform c ruia este ocrotit i
încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la
aspectele de integritate public i bun administrare, n scopul
de a spori: capacitatea administrativ , prestigiul autorit ilor
publice i al institu iilor publice;
Principiul bunei-credin e - conform c ruia este ocrotit
persoana ncadrat ntr-o unitate public care a f cut o sesi are,
convins fiind de realitatea st rii de fapt sau c fapta constituie
o nc lcare a legii;

d) Obiectivul politicii interne privind avertizarea în
interes public
Obiectivul vizat de aceasta politic este de a asigura orice
persoan care sesi ea e isten a unei conduite corupte sau
neetice sau care semnalea fapte prin care a fost nc lcat
legea, c este corect s transmit situa ia ap rut func iilor
ierarhic superioare, n condi ii de ma im siguran ;
Ghid de b

e

ac ici

d e i
e e i ii c
iei i a conflictelor de interese
Pi
ia M ici i i Ti i a a

www.poca.ro

77

e) Aplicabilitatea politicii interne privind avertizarea în
interes public
Conducerea Prim riei Municipiului Timi oara ncurajea
raportarea oric rei nc lc ri a legisla iei n vigoare, a
regulamentului de organi are i func ionare, a regulamentului
intern sau a oric rei proceduri care nu corespunde cerin elor
legale i de reglementare aplicabile.
Conducerea Prim riei Municipiului Timi oara i protejea
pe
averti orii care raportea
faptele de corup ie, garantea
confiden ialitatea sesi rii
i anonimatul averti orului n
concordan cu cerin ele Legii 571/2004.

Recomand ri ob inute prin consultare
public
Informarea personalului i mediati area cu privire la
persoana desemnat din cadrul autorit ii publice locale
ca averti or de integritate pentru prevenirea i
combaterea corup iei.
Depoliti area institu iilor statului.
Comunicare permanent
i transparen
ntre
management, averti or de ingritate i personalul
autorit ii publice locale.
Instruirea i con tienti area personalului autorit ii
publice locale referitor la rolul avertizorului de integritate
inclusiv prin cursuri av nd ca tem averti orul de
integritate
n conte tul prevenirii
i combaterii
fenomenului de corup ie.
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X. Rolul societă ii civile şi
mass-mediei în prevenirea
şi combaterea corup iei
Societatea civil i mass-media sunt considerate
de c tre majoritatea cet enilor din Rom nia ca
participan i activi la prevenirea i combaterea
corup iei i la eliminarea consecin elor acesteia.
Acestea e pun ca uri de corup ie, critic
func ionarii i institu iile cu probleme de corup ie
dar i identific
onele predispuse la corup ie
aceast identificare fiind, uneori, deosebit de util
administra iei publice locale datorit
utili rii
surselor diferite de informa ii i mai ales, datorit
unor perspective diferite de a vedea o anumit
situa ie.
Recomand ri ob inute prin consultare public
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Foarte important de men ionat: societatea civil nu doar
critic problemele de corup ie, dar poate oferi i solu ii
pentru un control mai bun al acestora, uneori fiind propuse
chiar modific ri legislative sau legi noi care s sprijine un
management mai bun ba at pe integritate
i
responsabilitate.
At t societatea civil c t i mass-media pot ajuta în
eforturile de prevenire i combatere f cute de autoritatea
public prin consolidarea cadrului democratic i la
cre terea ncrederii publicului n activitatea acesteia.

Societatea civil
i mass-media trebuie incluse în
activit ile de monitori are ca parte e tern a supravegherii
activit ilor anticorup ie ale Prim riei Municipiului
Timi oara i ncurajate s semnale e orice nereguli.
Aceste roluri ale societ ii civile i mass-mediei în lupta de
prevenire i combatere a corup iei pot fi puse n practic
prin monitori area i evaluarea continu a activit ilor
anticorup ie desf urate de Prim ria Municipiului
Timi oara, protejarea averti orilor de integritate i/sau
promovarea eticii i a activit ilor de prevenire i combatere
a corup iei desf urate de Prim ria Municipiului Timi oara.

Prin activit ile permanente de prevenire i combatere a
corup iei desf urate de Prim ria Municipiului Timi oara,
documentate printr-o informare permanent a publicului
larg c t i a societ ii civile i a mass-media sunt îndeplinite
condi iile necesare de cre tere a particip rii acestora la
lupta comun mpotriva corup iei.
Concluzie: Un parteneriat puternic i crearea unui
sentiment puternic de responsabilitate colectiv ntre
societatea civil , mass-media i Prim ria Municipiului
Timi oara este necesar at t pentru a preveni i combate
corup ia dar i pentru a elimina consecin ele acesteia.
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Recomand ri ob inute prin consultare
public
Evaluarea integrit ii la angajare n cadrul autorit ii
publice locale prin ac iuni de due diligence.
Comunicarea permanent de c tre autoritatea public
local c tre mass media a tuturor ac iunilor i
evenimentelor desf urate.
Consultarea periodic i implicarea societ ii civile n
luarea unor deci ii i/sau n stabilirea unor strategii de
c tre autoritatea public local .
Stabilirea de c tre autoritatea public local
a
sanc iunilor pentru tirile false publicate în mass-media.
Colaborarea permanent
i acordarea sprijinului
necesar repre entan ilor mass media care fac diverse
anchete i investiga ii referitoare la faptele de corup ie.
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XI. Exemple de bune practici
n vederea implement rii Strategiei Na ionale
Anticorup ie 2016-2020 în cadrul aparatului propriu
de specialitate al primarului Municipiului Timi oara
precum i la nivelul entit ilor publice aflate în
subordinea /în coordonarea sau sub autoritatea
Municipiului Timi oara au fost identificate o serie
de modele de bune practici ce vizeaza domenii ca:
transparen
i comunicare;
standarde de calitate;
implementarea
de
instrumente
prevenirea corup iei;
e-administra ie;
implicarea activ a cet enilor;
educa ia anticorup ie.

Ghid de b

e

ac ici

pentru

d e i
e e i ii c
iei i a conflictelor de interese
Pi
ia M ici i i Ti i a a

www.poca.ro

82

Transparen

i comunicare

Informarea
cet enilor
prin
re ele
de
sociali are:
https://www.facebook.com/evenimenteprimariatimisoara/ este
pagina destinat anun rii diferitelor evenimente organi ate de
autorit ile locale;
Informarea i promovarea online a obiectivelor turistice din
Timi oara, actuali area ba elor de date ce cuprind unit i de
ca are, alimenta ie, transport, evenimente culturale, obiective
turistice, timp liber, etc., prin gestionarea website-ului
www.primariatm.ro;
Publicarea informa iilor i n format deschis (open data) pe
portalul Guvernului României http://data.gov.ro/. Este vorba de
nomenclatorul stradal al Municipiului Timi oara, primul fi ier
dintr-o serie de informa ii care sunt transpuse n format deschis,
utili abil gratuit i scris ntr-un format care poate fi citit automat,
permitând un grad mai mare de re-utilizare;
Realizarea printr-un proiect european a sistemului de informare
i comunicare facil pentru cet eni, compus din 29 de panouri
informative cu afi aj electronic, pentru diseminarea informa iilor
de interes public;
Publicarea pe site-ul Prim riei Municipiului Timi oara
www.primariatm.ro a proiectelor de hot r re, referatelor i
ane elor la proiectele de hot r re i transmiterea acestora prin
e-mail tuturor consilierilor locali;
Aducerea la cuno tin public prin mass-media i prin
afi are pe site-ul prim riei www.primariatm.ro a Ordinii de zi
a edin elor Consiliului Local;
Publicarea pe site-ul prim riei www.primariatm.ro a
Procesului-Verbal al edin elor ordinare i e traordinare ale
Consiliului Local;
Publicarea pe site-ul prim riei www.primariatm.ro
Hot r rilor Consiliului Local i a modului de votare;

a

Organi area
edin elor de de batere public
pentru
proiecte de hot r re cu caracter normativ, din proprie
ini iativ sau la solicitarea unei asocia ii legal constituite sau
a unei autorit i publice;
Publicarea pe site-ul prim riei www.primariatm.ro a
Minutelor edin elor de de batere public ;
Posibilitatea de a r spunde solicit rilor, cererilor, sesi
i n format electronic.
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Standarde de calitate
Certificarea conform cerin elor standardului ISO 9001:2015
- Sisteme de management al calit ii.

Implementarea de instrumente pentru prevenirea
corup iei
Realizarea de sondaje de opinie referitoare la calitatea
serviciilor prestate i la comportamentul func ionarilor publici
n rela ia cu cet enii;
Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor
vulnerabilit ilor la corup ie;

i

Monitori area concursurilor pentru ocuparea func iei publice
(înregistrarea interviului).

E-administra ie
Aplica ia online a Prim riei Municipiului Timi oara, aflat la
adresa www.primariatm.ro, prin intermediul c reia pot fi
nregistrate sesi ri de la cet eni i poate fi urm rit stadiul
re olv rii acestora.

Implicarea activ a cet enilor
Alocarea unui num r de telefon scurt, tip call center, pentru
informa ii despre acte, probleme, cereri i sesi ri;
Consultarea cet enilor, în mod constant, cu privire la
problemele de interes local, prin intermediul urm toarelor
structuri cu rol consultativ: 20 Consilii Consultative de
Cartier, Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret i
Consiliul Consultativ al Minorit ilor Na ionale.

Educa ia anticorup ie
Participarea angaja ilor Prim riei Municipiului Timi oara la
cursuri de preg tire profesional
n domenii ca: etic
i
integritate, managementul riscurilor, comunicare
i
transparen
deci ional , resurse
i servicii publice,
standarde de control intern managerial, etc.

Participarea angaja ilor Prim riei Municipiului Timi oara la
simpo ioane i pre ent ri ale cerin elor standardului SR ISO
37001 - Sisteme de Management Anti-Mit .
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Anexe
1. Conduita profesional
publici

i ndatoririle func ionarilor

a. Principii aplicabile conduitei profesionale
b. ndatoririle func ionarilor publici
c. Consilierea etic a func ionarilor publici
d. Managementul
personalului
administra ia public
e. R spunderea juridic

contractual

din

i administrativ

2. Cadouri, ospitalitate, dona ii i beneficii similare
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Norme de etic

i integritate

1 - Conduita profesională i îndatoririle
func ionarilor publici
Func ionarii publici din administra ia public local trebuie
s aib o inut moral nalt , s dispun de o reputa ie
impecabil , s demonstre e calit i de ordin moral i o
conduit etic n raport cu colegii i cu membrii societ ii.
Pe l ng aceste norme morale cu caracter general care au
un caracter de recomandare, e ist o serie de principii care
guvernea
conduita profesional a func ionarilor publici
prev ute n Codul administrativ.
Necesitatea consolid rii componentei etice a culturii
profesionale n Prim ria Municipiului Timi oara re ult din
con tienti area, nu numai a managementului institu iei dar
i a unui mare num r al angaja ilor s i, a necesit ii form rii
unei re isten e, a unei intoleran e i a cre rii unor solu ii la
ac iuni cu caracter coruptibil desf urate at t din interiorul
c t i din e teriorul institu iei.
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a - Principii aplicabile conduitei profesionale
Not : acest material a fost realizat pe baza Codului
Administrativ emis de Guvernul României prin Ordonan a
de urgen Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea a II-a
privind Codul administrativ.
ART. 597, alin 2 - La data intr rii n vigoare a pre entului
cod, se abrog :
k) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007;
l) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1105 din 26 noiembrie 2004.
Principiile care guverneaz conduita profesional a
func ionarilor publici i a personalului contractual din
administra ia public sunt:
a) suprema ia Constitu iei i a legii, principiu conform
c ruia persoanele care ocup diferite categorii de
func ii au ndatorirea de a respecta Constitu ia i legile
rii;
b) prioritatea interesului public, n e ercitarea func iei
de inute;
c) asigurarea egalit ii de tratament a cet enilor n fa a
autorit ilor i institu iilor publice, principiu conform
c ruia persoanele care ocup diferite categorii de
func ii au ndatorirea de a aplica acela i regim juridic n
situa ii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform c ruia persoanele
care ocup diferite categorii de func ii au obliga ia de a
ndeplini atribu iile de serviciu cu responsabilitate,
competen , eficien , corectitudine i con tiincio itate;
e) impar ialitatea i independen a, principiu conform
c ruia persoanele care ocup diferite categorii de
func ii sunt obligate s aib o atitudine obiectiv , neutr
fa de orice interes altul dec t interesul public, n
e ercitarea func iei de inute;
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f) integritatea moral , principiu conform c ruia
persoanelor care ocup diferite categorii de func ii le
este inter is s solicite sau s accepte, direct ori
indirect, pentru ei sau pentru al ii, vreun avantaj ori
beneficiu n considerarea func iei pe care o de in sau s
abu e e n vreun fel de aceast func ie;
g) libertatea g ndirii i a e prim rii, principiu conform
c ruia persoanele care ocup diferite categorii de
func ii pot s - i e prime i s - i fundamente e opiniile,
cu respectarea ordinii de drept i a bunelor moravuri;
h) cinstea i corectitudinea, principiu conform c ruia n
e ercitarea diferitelor categorii de func ii ocupan ii
acestora trebuie s fie de bun -credin ;
i) deschiderea i transparen a, principiu conform c ruia
activit ile desf urate n e ercitarea diferitelor
categorii de func ii sunt publice i pot fi supuse
monitori rii cet enilor;
j) responsabilitatea i r spunderea, principiu potrivit
c ruia persoanele care ocup diferite categorii de
func ii r spund n conformitate cu prevederile legale
atunci c nd atribu iile de serviciu nu au fost ndeplinite
corespun tor.
(Codul administrativ, ART 368)

b - Îndatoririle func ionarilor publici
Respectarea Constitu iei i a legilor
Func ionarii publici au obliga ia ca prin actele i faptele
lor s promove e suprema ia legii, s respecte
Constitu ia i legile rii, statul de drept, drepturile i
libert ile fundamentale ale cet enilor n rela ia cu
administra ia public , precum i s ac ione e pentru
punerea n aplicare a dispo i iilor legale în conformitate
cu atribu iile care le revin, cu aplicarea normelor de
conduit care re ult din ndatoririle prev ute de lege.
Func ionarii publici trebuie s
se conforme e
dispo i iilor legale privind restr ngerea e erci iului unor
drepturi, datorat naturii func iilor publice de inute.
(Codul administrativ, ART 430)
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Profesionalismul i impar ialitatea
Func ionarii publici trebuie s e ercite func ia public cu
obiectivitate,
impar ialitate
i
independen ,
fundamentându- i activitatea, solu iile propuse i
deci iile pe dispo i ii legale i pe argumente tehnice i
s se ab in de la orice fapt care ar putea aduce
prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului
corpului func ionarilor publici.
În exercitarea func iei publice, func ionarii publici
trebuie s adopte o atitudine neutr fa de orice interes
personal, politic, economic, religios sau de alt natur
i s nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerin e sau
influen e de orice natur .
(Codul administrativ, ART 431)

Obliga ii n exercitarea dreptului la libera exprimare
n e ercitarea dreptului la liber e primare, func ionarii
publici au obliga ia de a nu aduce atingere demnit ii,
imaginii, precum i vie ii intime, familiale i private a
oric rei persoane.
n ndeplinirea atribu iilor de serviciu, func ionarii publici
au obliga ia de a respecta demnitatea func iei publice
de inute, corel nd libertatea dialogului cu promovarea
intereselor autorit ii sau institu iei publice n care i
desf oar activitatea.
n activitatea lor, func ionarii publici au obliga ia de a
respecta libertatea opiniilor i de a nu se l sa influen a i
de considerente personale sau de popularitate.
(Codul administrativ, ART 432)

Asigurarea unui serviciu public de calitate
Func ionarii publici au obliga ia de a asigura un serviciu
public de calitate n beneficiul cet enilor prin
participarea activ la luarea deci iilor i la transpunerea
lor n practic , n scopul reali rii competen elor
autorit ilor i ale institu iilor publice.
n e ercitarea func iei de inute, func ionarii publici au
obliga ia de a avea un comportament profesionist,
precum i de a asigura, n condi iile legii, transparen a
administrativ pentru a c tiga i a men ine încrederea
publicului n integritatea, impar ialitatea i eficacitatea
autorit ilor i institu iilor publice.
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Loialitatea fa

de autorit ile i institu iile publice

Func ionarii publici au obliga ia de a ap ra n mod loial
prestigiul autorit ii sau institu iei publice n care i
desf oar activitatea, precum i de a se ab ine de la
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii
sau intereselor legale ale acesteia.
Func ionarilor publici le este inter is:
a) s e prime n public aprecieri neconforme cu realitatea
n leg tur cu activitatea autorit ii sau institu iei publice
n care i desf oar activitatea, cu politicile i strategiile
acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ
sau individual;
b) s fac aprecieri neautori ate n leg tur cu litigiile aflate
n curs de solu ionare i n care autoritatea sau institu ia
public n care i desf oar activitatea are calitatea de
parte sau s furni e e n mod neautori at informa ii n
leg tur cu aceste litigii;
c) s de v luie i s foloseasc informa ii care au caracter
secret, n alte condi ii dec t cele prev ute de lege;
d) s acorde asisten
i consultan persoanelor fizice sau
juridice n vederea promov rii de ac iuni juridice ori de
alt natur mpotriva statului sau autorit ii ori institu iei
publice n care i desf oar activitatea.

Prevederile alin. (2) se aplic
i dup
ncetarea
raportului de serviciu, pentru o perioad de 2 ani, dac
dispo i iile din legi speciale nu prev d alte termene.
(Codul administrativ, ART 434)

Obliga ia de a informa autoritatea sau institu ia public
cu privire la situa ia personal generatoare de acte
juridice
Func ionarul public are ndatorirea de a informa
autoritatea sau institu ia public , n mod corect i
complet, n scris, cu privire la situa iile de fapt i de
drept care privesc persoana sa i care sunt generatoare
de acte administrative n condi iile e pres prev ute de
lege.
(Codul administrativ, ART 435)
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Interdic ii i limit ri n ceea ce prive te implicarea n
activitatea politic
Func ionarii publici pot fi membri ai partidelor politice
legal constituite, cu respectarea interdic iilor i limit rilor
prev ute la art. 242 alin. (4) i art. 420.
Secretarul general al unit ii/subdivi iunii administrativteritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub
sanc iunea destituirii din func ie. (Codul administrativ,
ART. 242, alin. 4)
Func ionarii publici pot fi ale i sau numi i ntr-o func ie de
demnitate public , n condi iile pre entului cod i cu
respectarea condi iilor prev ute de cartea I titlul IV din
Legea nr. 161/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare. (Codul administrativ, ART. 242)

Func ionarii publici au obliga ia ca, n e ercitarea
atribu iilor ce le revin, s se ab in de la e primarea sau
manifestarea public a convingerilor i preferin elor lor
politice, s nu favori e e vreun partid politic sau vreo
organi a ie c reia i este aplicabil acela i regim juridic
ca i partidelor politice.
n exercitarea func iei publice, func ionarilor publici le
este interzis:
s participe la colectarea de fonduri pentru activitatea
partidelor politice, a organi a iilor c rora le este
aplicabil acela i regim juridic ca i partidelor politice, a
funda iilor sau asocia iilor care func ionea pe l ng
partidele politice, precum
i pentru activitatea
candida ilor independen i;
s furni e e sprijin logistic candida ilor la func ii de
demnitate public ;
s afi e e, n cadrul autorit ilor sau institu iilor publice,
nsemne ori obiecte inscrip ionate cu sigla i/sau
denumirea partidelor politice, ale organi a iilor c rora le
este aplicabil acela i regim juridic ca i partidelor
politice, ale funda iilor sau asocia iilor care func ionea
pe l ng partidele politice, ale candida ilor acestora,
precum i ale candida ilor independen i;
s se serveasc de actele pe care le îndeplinesc în
e ercitarea atribu iilor de serviciu pentru a- i e prima
sau manifesta convingerile politice;
s participe la reuniuni publice cu caracter politic pe
durata timpului de lucru.
(Codul administrativ, ART 436)
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ndeplinirea atribu iilor
Func ionarii publici r spund, potrivit legii, de
ndeplinirea atribu iilor ce le revin din func ia public pe
care o de in, precum i a atribu iilor ce le sunt delegate.
Func ionarul public are ndatorirea s ndeplineasc
dispo i iile primite de la superiorii ierarhici.
Func ionarul public are dreptul s refu e, n scris i
motivat, ndeplinirea dispo i iilor primite de la superiorul
ierarhic, dac le consider ilegale. Func ionarul public
are ndatorirea s aduc la cuno tin superiorului
ierarhic al persoanei care a emis dispo i ia astfel de
situa ii.
n ca ul n care se constat , n condi iile legii,
legalitatea dispo i iei prev ute la alin. (3), func ionarul
public r spunde n condi iile legii.
(Codul administrativ, ART 437)

P strarea secretului de stat, secretului de serviciu i
confiden ialitatea
Func ionarii publici au obliga ia s p stre e secretul de
stat, secretul de serviciu, precum i confiden ialitatea n
leg tur cu faptele, informa iile sau documentele de
care iau cuno tin
n e ercitarea func iei publice, n
condi iile legii, cu aplicarea dispo i iilor n vigoare
privind liberul acces la informa iile de interes public.
(Codul administrativ, ART 439)

Interdic ia privind acceptarea darurilor sau a altor
avantaje
Func ionarilor publici le este inter is s solicite sau s
accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al ii, n
considerarea func iei lor publice, daruri sau alte
avantaje.
Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe
care func ionarii publici le-au primit cu titlu gratuit în
cadrul unor activit i de protocol n e ercitarea
mandatului sau a func iei publice de inute, care se
supun prevederilor legale specifice.
(Codul administrativ, ART 440)
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Utilizarea responsabil a resurselor publice
Func ionarii publici sunt obliga i s asigure ocrotirea
propriet ii publice i private a statului i a unit ilor
administrativ-teritoriale, s evite producerea oric rui
prejudiciu, ac ion nd n orice situa ie ca un bun
proprietar.
Func ionarii publici au obliga ia s foloseasc timpul de
lucru, precum i bunurile apar in nd autorit ii sau
institu iei publice numai pentru desf urarea activit ilor
aferente func iei publice de inute.
Func ionarii publici trebuie s propun
i s asigure,
potrivit atribu iilor care le revin, folosirea util i eficient
a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Func ionarilor publici care desf oar activit i n
interes personal, n condi iile legii, le este inter is s
foloseasc timpul de lucru ori logistica autorit ii sau a
institu iei publice pentru reali area acestora.
(Codul administrativ, ART 440)

Limitarea particip rii la achizi ii, concesion ri sau
închirieri
Un func ionar public nu poate achi i iona un bun aflat n
proprietatea privat
a statului sau a unit ilor
administrativ-teritoriale, supus v n rii n condi iile legii,
n urm toarele situa ii:
a) c nd a luat cuno tin , n cursul sau ca urmare a
ndeplinirii atribu iilor de serviciu, despre valoarea ori
calitatea bunurilor care urmea s fie v ndute;
b) când a participat, n e ercitarea atribu iilor de serviciu, la
organi area v n rii bunului respectiv;

c) c nd poate influen a opera iunile de v n are sau c nd a
ob inut informa ii la care persoanele interesate de
cump rarea bunului nu au avut acces.

Dispo i iile alin. (1) se aplic n mod corespun tor i n
ca ul concesion rii sau nchirierii unui bun aflat n
proprietatea public ori privat a statului sau a unit ilor
administrativ-teritoriale.
Func ionarilor publici le este inter is furni area
informa iilor referitoare la bunurile proprietate public
sau privat a statului ori a unit ilor administrativteritoriale,
supuse
opera iunilor
de
v n are,
concesionare sau nchiriere, n alte condi ii dec t cele
prev ute de lege.
(Codul administrativ, ART 444)
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Respectarea regimului juridic al conflictului
interese i al incompatibilit ilor

de

Func ionarii publici au obliga ia s respecte ntocmai
regimul juridic al conflictului de interese i al
incompatibilit ilor, precum i normele de conduit .
În aplicarea prevederilor alin. (1), func ionarii publici
trebuie s e ercite un rol activ, av nd obliga ia de a
evalua situa iile care pot genera o situa ie de
incompatibilitate sau un conflict de interese i de a
ac iona pentru prevenirea apari iei sau solu ionarea
legal a acestora.
n situa ia intervenirii unei incompatibilit i sau a unui
conflict de interese, func ionarii publici au obliga ia de a
ac iona conform prevederilor legale pentru ncetarea
incompatibilit ii sau a conflictului de interese, n termen
legal.
(Codul administrativ, ART 445)

Conduita n rela iile cu cet enii
n rela iile cu persoanele fi ice i cu repre entan ii
persoanelor juridice care se adresea autorit ii sau
institu iei publice, func ionarii publici sunt obliga i s
aib un comportament ba at pe respect, bun -credin ,
corectitudine, integritate moral i profesional .
Func ionarii publici au obliga ia de a nu aduce atingere
onoarei, reputa iei, demnit ii, integrit ii fi ice i morale
a persoanelor cu care intr n leg tur n e ercitarea
func iei publice, prin:
ntrebuin area unor e presii jignitoare;
acte sau fapte care pot afecta integritatea fi ic sau
psihic a oric rei persoane.
Func ionarii publici trebuie s adopte o atitudine demn
i civili at fa de orice persoan cu care intr n
leg tur n e ercitarea func iei publice, fiind ndritui i, pe
ba
de reciprocitate, s
solicite acesteia un
comportament similar.
Func ionarii publici au obliga ia de a asigura egalitatea
de tratament a cet enilor n fa a autorit ilor i
institu iilor publice, principiu conform c ruia func ionarii
publici au ndatorirea de a preveni i combate orice
form
de discriminare n ndeplinirea atribu iilor
profesionale.
(Codul administrativ, ART 447)
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Conduita n cadrul rela iilor interna ionale
Func ionarii publici care repre int autoritatea sau
institu ia public
n cadrul unor organi a ii
interna ionale, institu ii de nv m nt, conferin e,
seminare i alte activit i cu caracter interna ional au
obliga ia s promove e o imagine favorabil
rii i
autorit ii sau institu iei publice pe care o repre int .
n rela iile cu repre entan ii altor state, func ionarilor
publici le este inter is s e prime opinii personale
privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale.
În deplas rile e terne, func ionarii publici sunt
obliga i s aib o conduit corespun toare regulilor
de protocol i le este inter is nc lcarea legilor i
obiceiurilor rii ga d .
(Codul administrativ, ART 448)

c - Consilierea etică a func ionarilor publici
Consilierea etic a func ionarilor publici i asigurarea
inform rii i a raport rii cu privire la normele de conduit

Obliga iile autorit ilor i institu iilor publice cu
privire la asigurarea consilierii etice a func ionarilor
publici i a inform rii i a raport rii cu privire la
normele de conduit
n scopul aplic rii eficiente a dispo i iilor pre entului
cod referitoare la conduita func ionarilor publici n
e ercitarea
func iilor
de inute,
conduc torii
autorit ilor i institu iilor publice vor desemna un
func ionar
public,
de
regul
din
cadrul
compartimentului de resurse umane, pentru
consiliere etic i monitori area respect rii normelor
de conduit .
În mod e cep ional, n func ie de num rul de personal
din cadrul autorit ii sau institu iei publice, de
comple itatea problemelor i de volumul activit ii
specifice, pot fi desemna i doi consilieri de etic .
Desemnarea consilierului de etic se face prin act
administrativ al conduc torului institu iei publice.
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Procedura de desemnare, atribu iile i modalitatea de
raportare a institu iilor i autorit ilor n scopul asigur rii
implement rii, monitori rii
i controlului respect rii
principiilor i normelor de conduit a func ionarilor publici
se stabilesc prin hot r re a Guvernului, la propunerea
Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici.
Consilierea etic are caracter confiden ial i se
desf oar n ba a unei solicit ri formale adresate
consilierului de etic sau la ini iativa sa atunci c nd din
conduita func ionarului public re ult
nevoia de
ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de
etic are obliga ia de a nu comunica informa ii cu privire
la activitatea derulat dec t n situa ia n care aspectele
semnalate pot constitui o fapt penal .
Autorit ile
i institu iile publice implementea
m surile considerate necesare pentru respectarea
dispo i iilor pre entului cod privind principiile i normele
de conduit i sprijin activitatea consilierului de etic .
n aplicarea dispo i iilor pre entului cod referitoare la
conduita func ionarilor publici, orice activitate care
implic prelucrarea datelor cu caracter personal se
efectuea
cu respectarea prevederilor legisla iei
pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor
date.
Autorit ile i institu iile publice au obliga ia s asigure
participarea consilierilor de etic la programele de
formare i perfec ionare profesional , organi ate de
Institutul Na ional de Administra ie, n condi iile legii.
Pentru informarea cet enilor, compartimentele de
rela ii cu publicul au obliga ia de a asigura publicarea
principiilor i normelor de conduit pe pagina de
internet i de a le afi a la sediul autorit ii sau institu iei
publice, într-un loc vi ibil i accesibil publicului.
Func ionarii publici nu pot fi sanc iona i sau prejudicia i
n niciun fel pentru c s-au adresat consilierului de etic
cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la
respectarea principiilor i normelor de conduit .
(Codul administrativ, ART 451)
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Consilierul de etic
n scopul respect rii i monitori rii implement rii
principiilor i normelor de conduit de c tre func ionarii
publici, consilierul de etic e ercit un rol activ n
domeniul prevenirii nc lc rii normelor de conduit
prev ute de pre entul Cod. n e ercitarea acestui rol
consilierii de etic ndeplinesc atribu iile prev ute de
pre entul cod i de hot r rea Guvernului prev ut la
art. 451 alin. (3).
Dob ndirea calit ii de consilier de etic vi ea
de inerea unui statut temporar, atribuit cu respectarea
unor condi ii e pres, unui func ionar public pentru o
perioad de 3 ani.
n perioada e ercit rii calit ii de consilier de etic
func ionarul public i p strea
i func ia public
de inut . Dreptul la carier al func ionarului public este
cel corespun tor func iei publice de inute.
Fi a postului corespun toare func iei de inute de
consilierul de etic
se elaborea
de c tre
compartimentul de resurse umane i se aprob de
c tre conduc torul autorit ii sau institu iei publice, prin
raportare la atribu iile stabilite n sarcina acestuia.
Consilierul de etic
i desf oar activitatea pe ba a
fi ei postului ntocmite n condi iile prev ute la alin.
(4). n activitatea de consiliere etic acesta nu se
supune subordon rii ierarhice
i nu prime te
instruc iuni de la nicio persoan , indiferent de calitatea,
func ia i nivelul ierarhic al acesteia.

Poate dob ndi calitatea de consilier de etic
func ionarul public care ndepline te n mod cumulativ
urm toarele condi ii:
a) este func ionar public definitiv;
b) ocupă o funcţie publică din clasa I;
c) are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe
sociale, astfel cum este definit acest domeniu de
studii în condiţiile legislaţiei specifice;
d) pre int
deschidere
i disponibilitate pentru
ndeplinirea atribu iilor care i revin consilierului de
etic n conformitate cu prevederile pre entului cod;
e) are o probitate moral recunoscut ;
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f) nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a
fost radiată în condiţiile legii;
g) fa de persoana sa nu este n curs de desf urare
cercetarea administrativ
n cadrul procedurii
disciplinare, n condi iile legii;
h) fa de persoana sa nu a fost dispus nceperea
urm ririi penale pentru s v r irea unei infrac iuni
contra securit ii na ionale, contra autorit ii,
infrac iuni de corup ie sau de serviciu, infrac iuni de
fals ori contra nf ptuirii justi iei;
i) nu se afl ntr-o procedur de evaluare desf urat
de autoritatea responsabil de asigurarea integrit ii
n e ercitarea demnit ilor i func iilor publice i
prevenirea corup iei institu ionale, n condi iile legii;
j) nu se afl
n niciuna dintre situa iile de
incompatibilitate cu calitatea de consilier de etic
prev ute la art. 453.
Dovada ndeplinirii condi iilor prev ute la alin. (6) lit. f)
- j) se face prin completarea unei declara ii de
integritate, dat pe propria r spundere a func ionarului
public.
Condi iile prev ute la alin. (6) lit. b) i c) nu sunt
obligatorii în ca ul autorit ilor i institu iilor publice n
care num rul de personal este sub 20.
(Codul administrativ, ART 452)

Incompatibilit i cu calitatea de consilier de etic
Nu poate fi numit consilier de etic func ionarul public
care se afl n urm toarele situa ii de incompatibilitate:
a) este so , rud sau afin p n la gradul al IV-lea
inclusiv cu conduc torul autorit ii sau institu iei
publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;
b) are rela ii patrimoniale sau de afaceri cu oricare
dintre persoanele prev ute la lit. a);
c) este membru sau secretar n comisia de disciplin
constituit n cadrul autorit ii sau institu iei publice.
n ca ul n care situa iile de incompatibilitate prev ute
la alin. (1) intervin ulterior dob ndirii n condi ii legale a
calit ii de consilier de etic , statutul de consilier de
etic ncetea
n condi iile pre entului cod.
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(Codul administrativ, ART 453)

Informarea publicului cu privire
obliga iilor i a normelor de conduit

la

respectarea

Raportul prev ut la art. 401 alin. (4) lit. i) con ine
informa ii cu caracter public, se elaborea
n ba a
rapoartelor autorit ilor i institu iilor publice privind
respectarea normelor de conduit transmise Agen iei
Na ionale a Func ionarilor Publici i cuprinde cel pu in
urm toarele date:
a) num rul i obiectul sesi rilor privind ca urile
nc lcare a normelor de conduit profesional ;
b) categoriile i num rul de func ionari publici care
nc lcat principiile i normele de conduit ;
c) cau ele i consecin ele nerespect rii normelor
conduit ;
d) eviden ierea ca urilor n care func ionarilor publici li
cerut s ac ione e sub presiunea factorului politic.

de
au
de
s-a

Rapoartele autorit ilor i institu iilor publice privind
respectarea normelor de conduit se public pe site-ul
propriu i se comunic la cererea oric rei persoane
interesate.
Raportul prev ut la art. 401 alin. (4) lit. i) se public pe
site-ul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici i se
comunic la cererea oric rei persoane interesate.
Atribu iile Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici

Codul administrativ,
ART 453 alin. (4) lit i

(4) n ndeplinirea atribu iilor prev ute la alin. (1) lit. n),
Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici:
i) pe baza rapoartelor transmise de consilierii de etică,
elaborează
rapoarte
anuale
privind
monitorizarea
implementării principiilor şi a standardelor de conduită,
precum şi a procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice

Informarea publicului cu privire la respectarea
obliga iilor i a normelor de conduit n e ercitarea
func iilor publice constituie parte integrant din raportul
anual privind managementul func iilor publice i al
func ionarilor publici, care se elaborea
de Agen ia
Na ional a Func ionarilor Publici. Agen ia Na ional a
Func ionarilor Publici poate s pre inte n raportul
anual, n mod detaliat, unele ca uri care pre int un
interes deosebit pentru opinia public .
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d - Managementul personalului contractual din
administra ia publică
Gestiunea curent a personalului contractual
func iilor exercitate de acesta

i a

Gestiunea curent a personalului contractual i a
func iilor e ercitate de acesta este organi at
i
reali at , n cadrul fiec rei autorit i i institu ii publice,
de c tre compartimentul de resurse umane.
Autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a
transmite, n formatele/forma stabilite/stabilit
de
institu iile abilitate, informa ii cu privire la personalul
contractual propriu institu iilor publice cu atribu ii n
centrali area sau gestionarea informa iilor cu privire la
personalul din sectorul bugetar sau în elaborarea de
politici publice cu privire la acesta.
(Codul administrativ, ART 557)

Coordonarea i controlul normelor de conduit pentru
personalul contractual
Autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a
coordona, controla i monitoriza respectarea normelor
de conduit de c tre personalul contractual, din
aparatul propriu sau din institu iile aflate n subordine,
coordonare sau sub autoritate, cu respectarea
prevederilor n domeniul legisla iei muncii i a legisla iei
specifice aplicabile.
Normele de conduit sunt obligatorii pentru personalul
contractual din cadrul autorit ilor i institu iilor publice.
n scopul ndeplinirii corespun toare a activit ilor
prev ute la alin. (1) autorit ile i institu iile publice:
a) urm resc aplicarea i respectarea n cadrul autorit ilor
i institu iilor publice a prevederilor pre entului cod
referitoare la conduita personalului contractual în
e ercitarea func iilor de inute;
b) solu ionea
peti iile
i sesi rile primite privind
nc lcarea prevederilor prezentului cod referitoare la
conduita personalului contractual n e ercitarea func iilor
de inute sau le transmite spre solu ionare organului
competent, conform legii;
c) elaborea
anali e i rapoarte privind respectarea
prevederilor prezentului cod referitoare la conduita
personalului contractual n e ercitarea func iilor de inute;
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d) asigur informarea publicului cu privire la conduita
profesional la care este ndrept it s se a tepte din
partea personalului contractual n e ercitarea func iei;
e) asigur informarea personalului contractual propriu cu
privire la conduita ce trebuie respectat ;
f) colaborea cu organi a iile neguvernamentale care au
ca scop promovarea i ap rarea intereselor legitime ale
cet enilor n rela ia cu personalul din administra ia
public .

Pentru informarea cet enilor, compartimentele de
rela ii publice din cadrul autorit ilor i institu iilor
publice au obliga ia de a asigura publicitatea i de a
afi a normele privind conduita personalului propriu la
sediul autorit ilor sau institu iilor publice, ntr-un loc
vizibil.
(Codul administrativ, ART 558)

Asigurarea transparen ei cu privire la respectarea
normelor de conduit
Institu iile i autorit ile publice ntocmesc rapoarte
anuale cu privire la respectarea normelor de conduit
de c tre personalul contractual din aparatul propriu sau
din institu iile aflate n subordine, coordonare ori sub
autoritate.
Raportul anual cu privire la respectarea normelor de
conduit de c tre personalul contractual se transmite
ministerului cu atribu ii n domeniul administra iei
publice.
Formatul i informa iile se stabilesc prin ordin al
ministrului cu atribu ii n domeniul administra iei publice.
Raportul trebuie s con in cel pu in urm toarele
elemente:
a) num rul i obiectul sesi rilor privind ca urile de
nc lcare a normelor de conduit profesional ;
b) categoriile i num rul de angaja i contractuali care au
nc lcat normele de conduit moral i profesional ;
c) cau ele
i consecin ele nerespect rii prevederilor
referitoare la conduita personalului contractual în
e ercitarea func iilor de inute;
d) m surile de prevenire i/sau, dup ca , sanc iunile
aplicate.

Raportul se public pe pagina de internet a autorit ilor
i institu iilor publice, iar publicarea se anun prin
comunicat difuzat printr-o agen ie de pres .
(Codul administrativ, ART 560)
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e – Răspunderea juridică i administrativă
R spunderea juridic
repre int
forma r spunderii
sociale stabilit de stat, n urma nc lc rii normelor de
drept printr-un fapt ilicit i care determin suportarea
consecin elor corespun toare de c tre cel vinovat, prin
utili area for ei de constr ngere a statului n scopul
restabilirii ordinii de drept astfel lezate.
(Codul administrativ, ART 563)

R spunderea administrativ repre int acea form a
r spunderii juridice care const n ansamblul de drepturi i
obliga ii cone e de natur administrativ care, potrivit legii,
se nasc ca urmare a s v r irii unei fapte ilicite prin care se
ncalc norme ale dreptului administrativ.
R spunderea se stabile te n func ie de forma de vinov ie
i de participarea efectiv la nc lcarea legii.
R spunderea administrativ nu e clude i se poate
completa cu alte forme ale r spunderii juridice, n condi iile
legii.
(Codul administrativ, ART 565)
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2 - Cadouri, ospitalitate, dona ii i
beneficii similare
Administra ia public local trebuie s implemente e
proceduri concepute pentru a preveni oferirea, punerea la
dispo i ie sau acceptarea de cadouri, ospitalitate, dona ii i
beneficii similare, atunci când oferirea, punerea la
dispo i ie sau acceptarea este sau ar putea n mod
re onabil s fie perceput ca o fapt de mituire/corup ie.
Administra ia public local trebuie s con tienti e e c
ospitalitatea, cadourile , dona iile i alte beneficii pot fi
percepute de c tre o ter parte (de e emplu, presa,
procuror sau judec tor) ca fiind n scopul unei fapte de
mituire, chiar dac nici cel care ofer , nici eel care
prime te, nu au avut astfel de inten ii.
Un mecanism util de control este evitarea, pe cât posibil, a
cadourilor, ospitalit ii, dona iilor i altor beneficii care ar
putea fi percepute n mod re onabil de c tre o ter parte
ca fiind n scopul unei fapte de mituire/corup ie.

Beneficiile men ionate mai sus ar putea include:
cadouri, divertisment i ospitalitate;
dona ii politice sau caritabile;
c l torii ale persoanei publice oficiale;
cheltuieli promo ionale;
sponsori

ri;

beneficii pentru comunitate;
instruire;
carduri de membru în diferite cluburi;
favoruri personale;
informa ii confiden iale i privilegiate.
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n ceea ce prive te cadourile i ospitalitatea, procedurile
implementate de c tre administra ia public local ar putea
vi a, de e emplu, urm toarele aspecte:
Controlul amplorii i frecven ei cadourilor i ospitalit ii
prin:
inter icerea total a cadourilor i ospitalit ii;
permi nd cadouri i ospitalitate, dar limitându-le
prin referire la factori ca:
buget maxim de cheltuieli (care poate varia 1n
func ie de loca ie i tipul de
cadou i
ospitalitate);
frecven (cadouri i ospitalitate relativ mici pot
ajunge la o sum mare dac sunt oferite 1n
mod repetat);
momentul (d e e emplu, nu n timpul s u
imediat nainte sau dup negocieri de oferte);
caracterul rezonabil (luând în considerare
loca ia, sectorul i po i ia ierarhic sau v rsta
celui care ofer sau prime te);
identitatea destinatarului (de exemplu, cei care
se afl n po i ia de a atribui contracte sau a
aproba pl i, certificate sau autori a ii);
reciprocitate (nicio persoana din organi a ie nu
poate primi un cadou sau ospitalitate cu
valoare mai mare decât valoarea pe care le
este permis s o ofere);
conte tul legal i reglementat (anumite loca ii
i organi a ii pot avea interdic ii sau controale
în vigoare);
Solicitarea ca un manager relevant sa aprobe in avans
cadourile si ospitalitatea care depasesc o anumita
valoare sau frecventa;
Solicitarea ca ospitalitatea si cadourile care depasesc o
anumita valoare sau frecventa sa fie oferite in mod
deschis si sa fie documentate in mod efectiv (de
exemplu, intr-un registru sau document contabil) si sa
fie supervizate.
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n ceea ce prive te c l toriile persoanei publice oficiale,
procedurile implementate de c tre administra ia public local
ar putea putea vi a, de e emplu, urm toarele aspecte:
a) autori area doar a unei pl ti care este permis de
procedurile administra iei publice locale i de legisla ia i
reglement rile aplicabile;
b) autori area doar a deplas rii care este necesar pentru
îndeplinirea sarcinilor persoanei publice oficiale;
c) solicitarea c un manager relevant al administra iei publice
locale s aprobe plata;
d) solicitarea, dac este posibil, c supervi orul persoanei
publice oficiale s fie notificat cu privire la c l torie i la
ospitalitatea care urmea s fie furni ate;
e) restric ionarea pl ilor la cheltuielile necesare pentru
transport, ca are i mas asociate direct cu un itinerariu de
c l torie re onabil;
f) limitarea divertismentului asocial la un nivel rezonabil,
conform politicii administra iei publice locale pentru cadouri
i ospitalitate;
g) inter icerea pl ilor cheltuielilor pentru membrii de familie
sau prieteni;
h) interzicerea pl ilor cheltuielilor pentru vacan
i activit i
recreative.

n ceea ce prive te dona iile politice sau caritabile,
sponsoriz rile, cheltuielile promo ionale i beneficiile
pentru comunitate, procedurile implementate de c tre
organi a ie ar putea viza, de e emplu, urm toarele
aspecte:
a) inter icerea pl ilor care au scopul de a influen sau ar
putea fi ' n mod re onabil' percepute c modalitate de a
influen o licita ie sau alt deci ie ' n favoarea' administra iei
publice locale;
b) efectuarea de investiga ii preventive re onabile asupra unui
partid politic, unei activit i caritabile sau altui destinatar
pentru a determina dac este legitim i nu este folosit c un
canal pentru mituire (de e emplu, pot fi incluse aici c ut rile
pe internet sau alte cercet ri adecvate pentru a verific dac
managerii partidului politic sau activit ii caritabile au o
reputa ie de mituire sau alt comportament infrac ional similar
sau au leg turi cu proiectele sau clien ii administra iei
publice locale);
c) solicitarea c un manager relevant s aprobe pl ile;
d) solicitarea c informa ia despre plata s fie f cut public
e) asigurarea c
plata este permis
de legisla ia
i
reglement rile aplicabile;
f) evitarea contribu iilor imediat ' nainte, ' n timpul sau imediat
dup negocieri contractuale.
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i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora.
Hot r rea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 66/2011 cu
modific rile i complet rile ulterioare.
HG nr. 261/2012 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 66/2011.
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Studiu comparativ privind consolidarea unui sistem eficient de control pentru prevenirea
fraudelor cu fonduri europene in noile state membre in perioada 2014-2020. Autori: Adrian Moraru,
si Elena Tudose, Institutul pentru Politici Publice
Ghid practic pentru consolidarea cooperarii internistitutionale in vederea identificarii timpurii si
prevenirii riscurilor de frauda cu fonduri europene in procedurile de achizitie publica.
Autori: Adrian Moraru si Elena Tudose, Institutul pentru Politici Publice
Ghid practic pentru beneficiarii proiectelor cu finantare din fonduri europene structurale si de
investitii in vederea prevenirii aparitiei neregulilor/fraudelor.
Autori: Adrian Moraru si Elena Tudose, Institutul pentru Politici Publice
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