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Introducere
Proiectul „Studiul diagnostic privind fenomenul de corupţie din
administraţia publică locală”1 şi-a propus să contribuie la o mai bună
prevenire a corupţiei, prin îmbunătăţirea structurilor şi proceselor
proprii administraţiei publice locale, creşterea eficienţei şi eficacităţii
organizaţionale şi creşterea gradului de responsabilizare a lucrătorilor
din administraţie. În acest sens, dincolo de sondajele privind
percepţia corupţiei, a cauzelor şi efectelor acesteia, proiectul realizat
de Ministerul Administraţiei şi Internelor (Unitatea Centrală pentru
Reforma Administraţiei Publice şi Direcţia Generală Anticorupţie)
aduce în atenţia instituţiilor din administraţia publică locală acest
Ghid, construit pe baza experienţelor, problemelor şi soluţiilor
identificate în cadrul reuniunilor realizate în vederea consultării la
nivelul întregii ţări .
Ghidul se adresează cu precădere personalului din administraţia
publică locală în sensul înţeles de cetăţeanul-contribuabil, adică
tuturor funcţionarilor sau demnitarilor, aleşi sau numiţi, din cadrul
instituţiilor cu care acesta intră în contact, la nivel local, indiferent
dacă instituţiile respective fac parte din administraţia descentralizată
ori din cea deconcentrată.
Abordarea conţinutului, care este axat pe prevenirea corupţiei,
pune accentul pe atitudinea proactivă a celor care lucrează în
administraţie şi recunoaşte imensa presiune la care aceştia sunt
supuşi. Deşi sintagma „fenomenul corupţiei” sună fatalist, ca şi cum
ar fi de neevitat, Ghidul de faţă nu este un document normativ, ci
mai degrabă reflexiv, oferindu-le demnitarilor, funcţionarilor şi
angajaţilor din administraţia locală şansa unei explorări, a unei
evaluări introspective, fie pentru ajustarea comportamentelor, fie
pentru adaptarea instrumentelor şi mecanismelor de management
public pe care le au la dispoziţie.
Cod SMIS 16469 finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013
1
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De ce un ghid de bune practici?
În cursul anului 2011, administraţia publică locală a devenit un
subiect de dezbateri aprinse, în legătură cu cel puţin două provocări:
reorganizarea administrativă şi criza datoriilor suverane. Lipsurile
financiar-bugetare, mai ales presiunea pentru scăderea cheltuielilor,
şi-au făcut apariţia încă din anul 2009; reducerea bruscă a salariilor
şi, mai târziu, stabilirea standardelor de cost (ambele în sectorul
public) au fost printre cele mai la îndemână măsuri adoptate pentru
a stăvili temporar criza. Însă abia anul trecut (2011) s-a conturat
ideea reorganizării administrativ-teritoriale, în sensul comasării
unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât să le crească numărul
de contribuabili şi capacitatea de finanţare. Corupţia este unul din
factorii care contribuie la risipirea banului public şi scade capacitatea
de finanţare a unităţilor administrativ-teritoriale, motiv pentru care
vom încerca să găsim împreună soluţii pentru stăvilirea acestui
fenomen.
La sfârșitul anului 2011, în cadrul proiectului amintit, s-au realizat
două cercetări sociologice, pe eșantioane reprezentative la nivelul
populației și al reprezentanților administrației publice locale.
Concluziile acestor cercetări demonstrează faptul că percepţia
publicului asupra corupţiei din administraţia locală confirmă teoria
conform căreia oamenii au tendinţa de a plasa vina/ responsabilitatea
pentru lucrurile rele cât mai departe de spaţiul lor intim. Însă
percepţia distribuirii uniforme a faptelor de corupţie la toate nivelurile
administraţiei este îngrijorătoare, mai ales când se cuplează cu un
nivel de acceptare a comportamentelor corupte situat între 48-73%
la nivelul eşantionului reprezentativ pentru populaţie (Figura 1). În
aceste condiţii, ar fi de aşteptat ca instituţiile administraţiei publice
să dea un semnal foarte puternic de respingere a oricăror forme
de corupţie, să dea un exemplu de toleranţă zero faţă de astfel de
comportamente şi să contribuie la dezvoltarea unei noi atitudini, a
unei culturi a integrităţii în sectorul public. Cu toate acestea, se poate
observa în imaginea de mai jos, pilonul de integritate din sectorul
6
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administraţiei publice este slab, după cum relevă opinia cetăţenilor
din cercetarea efectuată în cadrul proiectului; deşi este corect
configurat din perspectiva guvernanţei, sectorul public încă nu şi-a
dezvoltat capacitatea de intervenţie şi nu-şi îndeplineşte rolul.

Figura 1 – Opinia cetăţenilor cu privire la instituţiile de pe plan
local, judeţean respectiv de la nivel central în care exista cel mai
mare grad de corupţie2
Consultările realizate în cadrul proiectului cu reprezentanţii
administraţiei publice locale din toată ţara au scos la iveală trei cauze
extrem de importante ale corupţiei, perfect coerente cu îngrijorările
de mai sus: legislația, finanţarea/ salarizarea şi influenţa politică. Să
observăm, înainte de toate, că aceste trei cauze sunt plasate în afara
spaţiului de control ori de decizie al angajaților din administraţie,
respectiv că depind de voinţa şi performanţa politică a decidenţilor
legislativi şi executivi; apoi, să observăm că fiecare din aceste cauze
relevă câte o faţetă a slabei funcţionări a sectorului public din
România:
1. Marea majoritate a participanţilor la consultări au căzut de
acord că problemele referitoare la legislaţie, nu vizează un anumit
domeniu/ sector, pachet normativ. De fapt, se pare că nu legislaţia
Sondaj de opinie desfăşurat în perioada noiembrie-decembrie 2011 pe un
eşantion de 4500 de persoane, reprezentativ pentru populaţia României
2
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în sine, ci mai ales proasta aplicare a legilor e de vină că nu avem
o practică unitară în instanţele de judecată, că nu putem aplica
sancţiuni şi/ sau oferi recompense, că există prea multe interpretări
şi portiţe pentru decizii discreţionare. Soluţiile propuse variază de
la informatizarea proceselor administrative (pentru eliminarea
puterii discreţionare), respectarea procedurilor de transparenţă
decizională şi consultare publică, modificarea/ eliminarea
procedurilor redundante, aplicarea strictă a normelor de tehnică
legislativă (mai ales a analizelor cost-beneficiu şi a studiilor de
impact), până la reintroducerea deciziilor de îndrumare de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie ori chiar introducerea/ recunoaşterea
precedentului judiciar ca izvor de drept.
2. Subfinanţarea administraţiei publice este acuzată din
perspectiva investiţiilor în baza materială (cu precădere în privinţa
informatizării, a condiţiilor de lucru, a asigurării necesarului de
materiale consumabile), din perspectiva descentralizării efective
a resurselor (nu doar a obligaţiilor), a investiţiei în resursa umană
(participarea la cursuri de perfecţionare) şi nu în ultimul rând din
perspectiva salarizării. Soluţiile participanţilor la reuniunile realizate
în cadrul proiectului cu privire la cheltuirea mai eficientă a banilor
publici şi deci creşterea eficienţei şi eficacităţii actului administrativ
au vizat domeniul achiziţiilor publice şi identificarea/ dezvoltarea
unor instrumente de motivare atât financiară, cât şi non-financiară
(acordarea de stimulente/ recompense financiare pentru
diferenţierea performanţelor şi/ sau meritelor la locul de muncă,
alte modalităţi de a stimula iniţiativa, loialitatea, integritatea).
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şi chiar certificarea candidaţilor atât înainte de startul campaniei
electorale, dar mai ales după investirea într-o funcţie electivă,
respectiv o mai bună, strictă şi eficientă politică de resurse umane
privind selecţia/ recrutarea/ pregătirea/ promovarea oamenilor
pentru funcţiile de conducere, atât în cadrul partidelor politice, cât
şi în administraţie (ideal, printr-o procedură unică/ unitară).
Soluţia general-valabilă care s-a degajat din toate consultările
publice realizate în cadrul proiectului menționat este educaţia.
Pregătirea profesională este extrem de importantă, iar slaba pregătire
reliefată mai sus, se coroborează nefericit cu unele prevederi ale
legislaţiei în vigoare, care favorizează un comportament abuziv al
funcţionarilor publici.
În cadrul consultărilor, participanţii au detaliat rolul educaţiei în
procesul de prevenire a corupţiei şi/ sau creştere a integrităţii pe
paliere şi grupuri-ţintă specifice:
• educaţia informală, în familie şi societate (inclusiv „cei 7 ani deacasă”), pentru copiii de cea mai fragedă vârstă;
• educaţia formală, în şcoală/ facultate, pentru adolescenţi şi tineri;
• educaţia non-formală, în profesie şi în carieră, pentru adulţi, pe tot
parcursul vieţii; nu în ultimul rând,
• educaţia prin informare/ mass-media, mai ales pentru educatorii/
formatorii de opinie de pe primele trei paliere.

3. Influenţa politică a fost conceptul cel mai dificil de fixat, definit
şi soluţionat, dintre toate cauzele menţionate în consultările cu
reprezentanţii administraţiei locale. Totuşi, de cele mai multe ori,
factorul politic a fost asociat cu arbitrariul decizional, cu slaba
pregătire profesională şi managerială, cu dorinţa de parvenire, cu
nepotismul şi clientelismul politic. Soluţiile propuse de participanţi
sunt diferite, pornind de la votul obligatoriu şi ajungând la
depolitizarea absolută, însă cel mai des invocate au fost instruirea
8
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Ce este corupţia?
Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie, în art. 2, prevede: „Persoanele3 sunt obligate
să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor,
atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a
legilor şi a normelor de conduită profesională, şi să asigure ocrotirea
şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să
se folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite, pentru
dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau
alte foloase necuvenite.”
Definiţia corupţiei poate fi formulată pornind chiar din textul de
lege menţionat:
Folosirea funcţiilor, atribuţiilor ori însărcinărilor primite, pentru
dobândirea pentru sine sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau
alte foloase necuvenite.
„Corupţia” reprezintă, deci, abuzul de putere săvârşit în exercitarea
funcţiei publice de un angajat al administraţiei publice, indiferent de
statut, structură ori poziţie ierarhică, în scopul obţinerii unui profit
personal, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, persoană
fizică sau juridică.4
Sau mai pe scurt: „Folosirea abuzivă a puterii
încredinţate, fie de sectorul public, fie de cel privat,
în scopul satisfacerii unor interese personale sau de
grup.”5

prevăzute la art. 1 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie
4
Transparency International România, Ghid anticorupţie în justiţie pentru cetăţeni şi
oameni de afaceri, 2006
5
Transparency International România, Ghid anticorupţie în justiţie pentru cetăţeni şi
oameni de afaceri, 2006
3
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De exemplu:
1. Un angajat al unui minister a promis mai multor persoane că le va
facilita angajarea într-o structură a acestuia, prin oferirea subiectelor
pentru proba scrisă, pentru care a pretins şi primit diverse sume de
bani.
2. Un inspector vamal a primit de la reprezentantul legal al unei
societăţi comerciale cu activitate de import-export o sumă de bani
pentru a derula cu celeritate formalităţile vamale necesare activităţii
firme.
3. Un consilier din cadrul Direcţiei Generale a Finanțelor Publice dintr-un
judeţ – Activitatea de Inspecție Fiscală, a pretins de la administratorul
unei societăți comerciale o sumă de bani pentru ca, în timpul efectuării
inspecției fiscale generale la societate, să nu evidențieze o serie de
nereguli depistate, în actul de constatare pe care urmau să-l încheie la
finalul controlului.
Legislaţia relevantă pentru prevenirea şi combaterea faptelor de
corupţie
✓ Codul Penal al României, art. 254 – 257
✓ Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie
✓ Legea 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea
şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor
✓ Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate
✓ Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 43/2002, privind Parchetul
National Anticorupţie
✓ Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes
public
✓ Legea 682/2002 privind protecţia martorilor
Studiu diagnostic privind fenomenul de corupție în administrația publică locală
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Cine este funcţionarul?
„Funcţionarul public” este orice persoană care exercită permanent
sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investită, o însărcinare
de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi publice.6
Prin „funcţionar” se înţelege persoana menţionată mai sus,
precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei
alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat.

GHID DE BUNĂ PRACTICĂ PRIVIND PREVENIREA
FAPTELOR DE CORUPȚIE PENTRU REPREZENTANŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

 Luarea de mită este „Fapta funcţionarului care, direct sau
indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin,
ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în
scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, ori a întârzia îndeplinirea unui
act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un
act contrar acestor îndatoriri.”8
De exemplu:
1. Un procuror a pretins şi primit de la mai multe persoane executarea
unor lucrări de construcţie la locuinţa personală, în schimbul adoptării
unor soluţii favorabile în dosarele instrumentate de acesta.

Prin termenul „public” se înţelege tot ce priveşte autorităţile
publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de
interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor
proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile
de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.7

2. Primarul unei comune a pretins şi primit o sumă de bani de la un
administrator al unei societăţi comerciale, pentru a aproba plata
de către primărie a contravalorii unor lucrări de iluminat public
neexecutate.
3. Un inspector din cadrul unui Inspectorat Teritorial pentru Controlul
în Transportul Rutier a acceptat o sumă de bani de la o societatei
comercială de transport rutier de mărfuri pentru a nu dispune
efectuarea unui control la societatea respectivă.

Care sunt faptele de corupţie?
• Luarea de mită
• Darea de mită
• Primirea de foloase necuvenite
• Traficul de influenţă
• „Cumpărarea de influenţă”
• Infracţiuni asimilate faptelor de
corupţie
• Abuzul în serviciu contra intereselor
publice
• Infracţiuni împotriva intereselor
financiare ale Comunităţii Europene

6
7

Art. 147 Cod Penal
Art. 145 Cod Penal
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ATENŢIE!! Săvârşirea oricăreia dintre aceste fapte, respectiv
pretinderea, acceptarea sau nerespingerea, trebuie să fie anterioare
sau concomitente cu îndeplinirea, neîndeplinirea, întârzierea
îndeplinirii actului privitor la îndatoririle de serviciu ale funcţionarului,
ori cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri, condiţia fiind
aceea ca aceasta să facă parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale
funcţionarului, adică să fie un act privitor la îndatoririle sale de
serviciu sau un act contrar acestor îndatoriri.
Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luării
de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, făptuitorul este
obligat la plata echivalentului lor în bani.9

8
9

Art. 254 Cod Penal
Art.254 alin.3, C.pen
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 Darea de mită este reprezentată de „promisiunea, oferirea sau
darea de bani ori alte foloase în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini,
ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de
serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.”10
De exemplu:
1. Administratorul unei societăţi comerciale care oferă o sumă de bani
unui comisar de la garda financiară pentru a nu încheia un proces
verbal pentru sancţionarea unor abateri, săvârşeşte fapta de corupţie
de dare de mită.
2. Doi asistenţi medicali ai spitalului judeţean au promis o sumă de
bani unui ofiţer de poliţie judiciară pentru ca acesta să soluţioneze
favorabil un dosar penal în care efectua cercetări penale faţă de mai
multe cadre medicale din cadrul aceluiaşi spital privind întocmirea în
fals a unor dosare de pensionare pe caz de invaliditate.
ATENŢIE!! Fapta de dare de mită nu constituie infracţiune atunci
când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care
a luat mită.11
Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă autorităţii fapta
mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea
infracţiune.12
Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul dării
de mită se confiscă, iar dacã acestea nu se găsesc, făptuitorul este
obligat la plata echivalentului lor în bani, chiar dacă oferta sa nu a fost
urmată de acceptare.13
 Primirea de foloase necuvenite este definită drept „primirea de
către un funcţionar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase, după
ce a îndeplinit un act, în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în
temeiul acesteia.”14
Art. 255 alin.1 Cod Penal
Art. 255 alin. (2) Cod Penal
12
Art. 255 alin. (3) Cod Penal
13
Art. 255 alin. (4) Cod Penal
14
Art. 256 Cod Penal
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Această infracţiune este cel mai des întâlnită şi capătă forma
„atenţiilor”, „cadourilor”, „sacoşe cu diverse produse”, „plicuri cu bani”
etc.
De exemplu: Dacă un funcţionar de la primărie constată îndeplinirea
condiţiilor impuse de lege şi acordă corect o autorizaţie de construcţie
a unei clădiri, acceptând apoi o sumă de bani sau „o atenţie”, el este
vinovat de săvârşirea faptei de primire de foloase necuvenite.
 Traficul de influenţă este „primirea ori pretinderea de bani
sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau
indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană
care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui
funcționar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră
în atribuțiile sale de serviciu.”15
Infracţiunea de trafic de influenţă există chiar dacă persoana în
cauză nu are în realitate influenţa pe care o pretinde. Infracţiunea
se socoteşte săvârşită în momentul în care persoana care pretinde
că are sau chiar are influenţă primeşte sau pretinde bani, influenţă
sau alte foloase, sau acceptă promisiuni, daruri în scopul declarat
de a determina un anume comportament profesional din partea
funcţionarului.
De exemplu: Un funcţionar al Consiliului Judeţean a pretins de la
reprezentantul unei societăţi comerciale un procent din valoarea totală
a unor lucrări efectuate în beneficiul primăriei pentru a interveni pe
lângă persoane din cadrul primăriei pe care să le determine să aprobe
procesul verbal de recepţie a lucrării, deși aceasta nu a fost executată
corespunzător.

10
11

14
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 „Cumpărarea de influenţă”16 reprezintă „promisiunea, oferirea
sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei
persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență
asupra unui funcționar, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un
act ce intră în atribuțiile sale de serviciu”.17

d) ) influenţarea operaţiunilor economice ale unui agent economic
de către cel ce are sarcina de a-l supraveghea sau de a-l controla(de
exemplu: Un funcţionar de la primărie recomandă/ propune agentului
economic angajarea unei anumite firme față de care are un interes, în
schimbul trecerii cu vederea a unor eventuale nereguli);

Ca şi în cazul faptei de dare de mită, făptuitorul nu se pedepsește
dacă denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să
fi fost sesizat pentru acea faptă.

e) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ,
incompatibile cu funcţia, atribuţiile sau însărcinarea pe care o
îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare,
utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuțiilor sau
însărcinării sale (de exemplu: Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare din
cadrul Agenţiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, având
atribuţii directe de control asupra operaţiunilor de dezinfecţie desfăşurate
de către Ministerul Transporturilor în unele puncte rutiere şi feroviare, a
efectuat operațiuni financiare în legătură cu contractul încheiat cu o
societate comercială pentru servicii de dezinfecţie, în condiţiile în care
respectiva firmă nu era aptă să efectueze asemenea activităţi);

De exemplu: La ocuparea prin concurs a unei funcţii publice, un
candidat oferă o sumă de bani unui membru al comisiei de evaluare
pentru a interveni pe lângă membrii comisiei în vederea acordării unei
note mai mari decât a celorlalţi candidaţi.

 Infracţiunile asimilate faptelor de corupţie sunt:
a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate a bunurilor
aparţinând statului în cadrul procedurilor de privatizare (de exemplu:
Valoarea imobilelor scoase de RAPPS la licitaţie, sub valoarea de piaţă a
unor imobile similare);
b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii (de exemplu: Un
funcţionar al Direcţiei Agricole Judeţene acordă cu bună ştiinţă subvenţii
unor persoane, pe baza unei documentaţii justificative false);
c) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au
fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate
din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri
publice (de exemplu: Folosirea subvenţiilor la căldură pentru asfaltarea
străzilor, la modernizarea sistemului de electrificare a unui cartier);
Sintagma „cumpărare de influenţă” a fost folosită în acest document pentru a
putea traduce într-un mod accesibil prevederile articolului de lege, terminologia
neregăsindu-se în niciun act normativ
17
Art. 61 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie
16
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f) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu
sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaţii (de exemplu: Un funcţionar de la
arhiva tribunalului pune la dispoziţia unui reporter o serie de dosare
asupra cărora instanţa încă nu s-a pronunţat).

 Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice,
infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi
infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă
funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj
patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la
15 ani.
De exemplu: Primarul unei comune, în exercitarea atribuţiilor sale de
serviciu, a săvârşit fapta de abuz în serviciu contra intereselor publice
cu consecinţe deosebit de grave, emiţând mai multe dispoziţii cu
încălcarea prevederilor legale. El a retrocedat un teren aflat în proprietate
publică unei persoane fizice.
Studiu diagnostic privind fenomenul de corupție în administrația publică locală
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 Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene

3. Refuzul unui funcţionar de la registratura instituţiei de a înregistra o
solicitare este un abuz şi nu o faptă de corupţie.

Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie a introdus de asemenea o serie de prevederi
referitoare la fondurile Uniunii Europene.

4. Dacă secretarul comisiei de concurs primeşte dosarul de participare
al unui candidat fără a verifica existenţa tuturor documentelor
necesare, săvârşeşte fapta de neglijenţă în serviciu şi nu o faptă de
corupţie.

Astfel, sunt sancţionate special ca fapte de corupţie falsul şi uzul
de fals prin care se obţin pe nedrept fonduri europene precum şi
fraudarea acestor fonduri chiar în cazul în care ele au fost obţinute
în mod legal. Dată fiind importanţa acestor fonduri pentru economia
naţională şi necesitatea unei bune şi corecte absorbţii a lor este
sancţionată şi fraudarea din culpă (greşeală, neatenţie) a acestor
fonduri.
De exemplu: O primărie care a încheiat un contract de finanțare ca
urmare a aprobării cererii de finanțare depuse în cadrul unui Program
Operațional, prezintă autorităților competente, o serie de documente
justificative false cu privire la realizarea activităților prevăzute pentru
atingerea obiectivelor proiectului, având ca rezultat validarea unor
cheltuieli care în realitate nu s-au efectuat.

Care nu sunt fapte de corupţie?
Cu toate că este dificil să ne dăm seama dacă fapta săvârşită
este sau nu o infracţiune de corupţie, deoarece acestea pot fi
confundate cu alte fapte precum abuzul administrativ, neglijenţa,
eroarea ori depăşirea competenţei, fapte care pot produce prejudicii
cetăţeanului, ele nu pot şi nu trebuie catalogate drept “corupţie”
decât dacă intenţia a fost de a obţine un avantaj.

18

Astfel de fapte nu sunt de corupţie, ci țin mai degrabă o administrare
defectuoasă. Însă acestea de multe ori pot fi generate sau pot genera
fapte de corupţie dacă în spatele unei aparente “proaste administrări”
se află intenţia de a obţine sume de bani, foloase, influenţă etc.
Pentru a înţelege mai uşor, putem spune că avem de-a face cu
o faptă de corupţie numai atunci când există intenţia de a obţine
„CEVA” în legătură cu o îndatorire de serviciu.

Care sunt cauzele apariţiei faptelor de corupţie?
Cauzele generatoare ale faptelor de corupţie, evidenţiate în
sondajele realizate, precum şi în dezbaterile din cadrul reuniunilor de
lucru, pot fi împărţite pe trei paliere diferite şi anume:
 cauze ce ţin de organizaţie
 cauze ce ţin de funcţionar
 cauze ce ţin de factori externi

De exemplu:

Dintre cauzele generatoare ale faptelor de corupţie care sunt create
de organizaţie, amintim:

1. Refuzul unui funcţionar de a elibera un document în termenul
prevăzut de lege reprezintă abuz şi nu faptă de corupţie.

 atenţia insuficientă acordată procesului de recrutare, pregătire şi
promovare a personalului;

2. Dacă pe fişa de internare a unei persoane într-un spital apar alte
date decât cele ale persoanei bolnave se datorează unei erori şi nu a
unei fapte de corupţie.

 lipsa personalului specializat pentru realizarea unor sarcini şi
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delegarea unor funcţionari care au altă pregătire decât cea pe care o
necesită îndeplinirea atribuţiilor;

 lipsa unor proceduri unitare care să poată fi aplicate în mod
corect de către toate instituţiile ce au domeniu de activitate similar;

 reducerea personalului şi supraîncărcarea celui existent cu
sarcini, concomitent cu reducerile salariale şi a lipsei fondurilor de
premiere;

 legislaţie defectuoasă în privinţa valorificării bunurilor confiscate
de către autorităţi;

 birocratizarea excesivă a serviciilor publice;
 rezistenţa managerilor instituţiilor publice de a identifica
riscurile de corupţie, ori tendinţa de subevaluare a acestora, precum
şi evitarea adoptării unui set de măsuri pentru a intervenii asupra
zonelor vulnerabile;
 pregătirea deficitară în domeniul cunoaşterii şi aplicării
prevederilor legale privitoare la faptele incriminate ca fiind infracţiuni
de corupţie, asimilate acestora ori în legătură cu aceste infracţiuni;
 lipsa unui sistem de rotire a personalului ce lucrează în domenii
cu risc ridicat la corupţie (funcţii sensibile);
 sistem de salarizare şi recompensare neatractiv în sectorul
public, comparativ cu al altor categorii profesionale şi categorii de
cetăţeni cu care vin în contact;
 lipsa resurselor materiale/ logistice creează necesitatea de
obţinere a unor „sponsorizări” pentru „rezolvarea” unor probleme de
serviciu;
 incapacitatea unor instituţii a asigura deservirea on-line a
cetăţenilor, fapt care duce la perioade mari de aşteptare/ revenirea
la sediu etc.;
 dificultăţi în procesul de aplicare a prevederilor actelor
normative, atunci când numărul acestora este foarte mare şi cu
multiple ambiguităţi, lipsuri sau contradicţii;
 permisivitatea unor acte normative, în sensul aprecierii sau
interpretării subiective din partea funcţionarului;

20
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 capacitatea redusă de monitorizare a tuturor proceselor care se
desfăşoară în instituţie.
Principalele cauze care favorizează apariţia faptelor de corupţie în
rândul funcţionarilor sunt:
 nivelul scăzut al educaţiei profesionale şi civice a angajaţilor,
precum şi necunoaşterea obligaţiilor de conduită şi etică profesională;
 slaba informare a funcţionarilor cu privire la modul de sesizare
a faptelor de corupţie şi a instituţiilor care se ocupă de prevenirea şi
combaterea corupţiei;
 lipsa unor modele comportamentale;
 existenţa unei culturi organizaţionale favorabile săvârşirii faptelor
de corupţie pe fondul formalismului instituţional în executarea
controalelor şi întârzierii sancţionatorii acelora care se fac vinovaţi de
încălcarea prevederilor legale;
 slaba rezistenţă la tentaţiile oferite în schimbul îndeplinirii
defectuoase sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu (sume de bani,
bunuri, servicii, avantaje etc.);
 tendinţa de a acoperi abaterile colegilor, inclusiv cu privire la
activităţile infracţionale ale acestora. Această cultură are la bază şi
unitatea care se creează în timp între angajaţi (prin executarea în
comun a unor sarcini, etc.), dar şi prin mentalitatea de repulsie faţă de
structurile de control (control intern, anticorupţie, protecţie);
 dificultatea funcţionarilor de a refuza dispoziţiile/ ordinele ilegale
ale unui şef, şi/ sau de a sesiza fapta atunci când observă derularea
unor activităţi ilegale în interiorul instituţiei;

Studiu diagnostic privind fenomenul de corupție în administrația publică locală
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 nerefuzarea solicitărilor de soluţionare a unor cereri venite de
la „colegii” din diferite instituţii, care sunt, uneori, la limita legalităţii;

Cum pot preveni apariţia faptelor de corupţie?

 tolerarea unui comportament de acceptare a unor „atenţii” din
partea colegilor (o astfel de atitudine nu trebuie încurajată deoarece
există o predispoziţie de a creşte gradul de acceptabilitate a corupţiei
în instituţie şi societate).

Cele mai la îndemână măsuri manageriale pentru prevenirea
corupţiei în sânul unei instituţii publice iau în considerare existenţa
tentaţiilor şi presiunilor discutate mai sus.
Astfel, din punct de vedere organizaţional, pot fi luate următoarele
măsuri pentru prevenire faptelor de corupţie:

Principalele „cauze externe” care favorizează apariţia faptelor de
corupţie sunt:

 limitarea interacţiunii directe a clienţilor/ petenţilor cu angajaţii/
funcţionarii instituţiei;

 presiunea exercitată de cetăţean pentru a primi un serviciu
înaintea termenului legal;

 asigurarea unui singur punct de intrare pentru petiţiile cetăţenilor
şi a unui singur punct de ieşire pentru soluţiile/ deciziile instituţiei;

 obişnuinţa cetăţeanului de a oferi „atenţii” funcţionarului care i-a
soluţionat favorabil o solicitare;

 informarea eficientă a cetăţenilor, astfel încât aceştia să nu fie
puşi în situaţia de a recurge la alte canale de intrare în instituţie;

 educaţia precară a cetăţeanului din punct de vedere al
documentării/ informării înaintea accesării unui serviciu public;

 introducerea unor mecanisme de plată şi/ sau depunere a
actelor necesare, cât mai simple şi mai neutre, cât mai clare şi mai
depersonalizate;

 „fuga” de responsabilitate pentru faptele săvârşite;
 lipsa unor modele reale de oameni integri în societate;
 cutume ale trecutului de a se „descurca/ orienta” pentru
soluţionarea problemelor;
 convingerea că faptele de corupţie sunt greu de descoperit şi
probat.

 eficientizarea/ revizuirea/ simplificarea traseului intern al
documentelor şi informaţiilor, pe parcursul procesării petiţiei, pentru
eliminarea sincopelor şi întârzierilor inutile;
 stabilirea exactă a termenelor de soluţionare şi introducerea
unor taxe de urgenţă, pentru a elimina eventualele presiuni incorecte;
 aplicarea şi ajustarea periodică a procedurilor, evaluarea,
recompensarea şi sancţionarea în mod frecvent a personalului;
 informatizarea proceselor interne, acolo unde este posibil,
eventual însoţită de efectuarea plăţilor şi/ sau chiar depunerea şi
eliberarea actelor în format electronic; repartizarea electronică,
aleatorie a lucrărilor poate rezolva şi supraîncărcarea cu sarcini a
funcţionarilor;
 identificarea zonelor vulnerabile ale serviciului public şi a
riscurilor de corupţie, simultan cu implementarea unui sistem de
management al riscurilor de corupţie;
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 interoperabilitatea/ interconectarea sistemelor informatice ale
instituţiilor publice (baze de date comune, dar cu acces diferenţiat),
astfel încât cetăţeanul să nu fie nevoit să ducă acelaşi document mai
multor instituţii pentru soluţionarea cererii;
 instituirea unui registru de reclamaţii şi a unui sistem de evaluare
(chestionare de măsurării a gradului de satisfacţie a clienţilor/
feedback) a serviciului public pentru a putea fi îmbunătăţit.
Măsurile care pot fi adoptate ca răspuns la cauzele apariţiei faptelor
de corupţie în rândul funcţionarilor sunt:
 creşterea nivelului de educaţie profesională şi civică a angajaţilor,
precum şi asumarea obligaţiilor de conduită şi etică profesională;
 informarea funcţionarilor cu privire la modul de sesizare a
faptelor de corupţie şi a instituţiilor care se ocupă de prevenirea şi
combaterea corupţiei;
 crearea unei culturi organizaţionale puternice de descurajare a
faptelor de corupţie;
 respingerea categorică a tentaţiilor oferite în schimbul îndeplinirii
defectuoase sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu (sume de bani,
bunuri, servicii, avantaje etc.);
 sesizarea şefilor ierarhici ori a organelor de cercetare penală
cu privire la abaterile colegilor, inclusiv cu privire la activităţile
infracţionale ale acestora;
 refuzarea categorică a solicitărilor de soluţionare a unor cereri
venite de la „colegii” din diferite instituţii, care sunt, uneori, la limita
legalităţii;
 crearea unei imaginii pozitive încă de la primul contact cu
beneficiarul serviciului public prin:
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politeţe la începutul unei discuţii/ convorbiri, claritatea mesajului
etc.;
• adaptarea răspunsului pentru fiecare categorie socială cu care
se interacţionează şi în funcţie de context (serviciile publice sunt
oferite tuturor în mod egal: tineri, bătrâni, săraci, bogaţi, etc.), fără
fraze complicate, termeni prea juridici ş.a.m.d.
• oferirea de informaţii complete, clare, corecte, uşor de înţeles şi
în timp util.
În fiecare instituţie există puncte vulnerabile acolo unde procesele
decizionale ajung să fie îngrădite de monopol, putere discreţionară
ori opacitate. Acolo unde numai un singur demnitar/ funcţionar/
angajat poate lua un anumit tip de decizii, deţinând monopolul în
interiorul instituţiei, acolo unde nu există suficiente proceduri pentru
a ţine în frâu puterea discreţionară ori acolo unde luarea deciziei nu
dispune/ nu necesită/ nu depinde de consultări şi/ sau transparenţă,
în toate aceste locuri există vulnerabilităţi. Cu alte cuvinte, în oricare
din aceste locuri se poate întâmpla să intervină cererea sau oferta de
corupţie, iar managementul trebuie să le ia în considerare.
Odată inventariate punctele vulnerabile dintr-o instituţie, trebuie
evaluat riscul de apariţie a corupţiei. Dacă decidentul aflat într-un
punct vulnerabil este un model de integritate, riscul este minim;
dacă, însă, decidentul aflat într-un punct vulnerabil este un om
care cade uşor pradă tentaţiilor, acolo riscul este maxim. Soluţiile
de management pentru evitarea riscurilor sunt variate, însă cea mai
eficientă este chiar eliminarea vulnerabilităţilor; acolo unde nu se
pot angaja mai mulţi oameni (pentru a evita monopolul), unde nu se
pot adopta noi proceduri (pentru a limita puterea discreţionară) ori
nu se pot introduce mecanisme de consultare transparentă (pentru
a înfrânge opacitatea), singura soluţie rămasă este aducerea omului
potrivit la locul potrivit.

• atitudine pozitivă (surâsul funcţionarului când i se solicită o
informaţie), disponibilitate, amabilitate, folosirea unei formule de
24
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Managementul integrităţii este o formă de management al
resurselor umane, cu accente pe comunicare internă şi performanţă.
Aşadar, este foarte important ca fiecare manager de resurse umane
să conlucreze cu managerul instituţiei, pentru a asigura o bună
coordonare pentru câteva mecanisme simple:
 integritatea este o componentă importantă a reputaţiei
profesionale, astfel încât liderii informali pot întotdeauna oferi o
radiografie a nivelului de integritate din instituţie;
 liderul informal cu cea mai înaltă reputaţie profesională are
suficientă sensibilitate faţă de profesie şi instituţie, încât să devină cel
mai adecvat consilier de conduită/ etică;
 consilierea eficientă la redactarea şi depunerea declaraţiilor de
avere şi de interese trebuie cuplată cu atenţia pentru detalii la evitarea
conflictelor de interese, încă de la momentul delegării sarcinilor;
 protecţia eficientă a avertizorilor de integritate se poate cupla
cu o formă de consiliere de conduită/ etică proactivă, astfel încât
neregulile să fie depistate la timp şi corectate înainte de a degenera
în fraude sau infracţiuni de corupţie.
Dincolo de proceduri pentru evitarea vulnerabilităţilor şi îngrădirea
puterii discreţionare, dincolo de limitarea sau chiar eliminarea
contactului direct între client/ petent şi funcţionar/ decident,
despre care am discutat, există şi alte măsuri care pot fi luate şi/
sau instrumente care pot fi folosite pentru prevenirea corupţiei ori
pentru creşterea integrităţii într-o instituţie publică. Putem enumera
câteva destul de intuitive, cum ar fi: supravegherea video, eliminarea
plăţilor directe, informatizarea proceselor interne, cooperarea interinstituţională, repartizarea aleatorie a cauzelor, promovarea pe merit
şi recompensarea comportamentelor pozitive/ dezirabile etc. Unele
dau rezultate mai bune decât altele, depinzând foarte mult de situaţia
fiecărei instituţii şi de nevoile/ presiunile clienţilor/ petenţilor.
Există însă şi modalităţi de intervenţie mai puţin cunoscute ori cu
o reputaţie neconsolidată, asupra cărora ne vom apleca puțin mai
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detaliat. Testele de integritate sunt des criticate, în primul rând
pentru subiectivism. Pe scurt, acolo unde există suspiciuni că un
funcţionar/ decident acceptă, în mod curent, foloase necuvenite sau
mită, se trimite un agent sub acoperire care să îl testeze. Dezavantajul
major al acestei tehnici este că rezultatul testului nu e întotdeauna
concludent şi nu este întotdeauna susceptibil de a fi folosit ca probă
în instanţă. Dar există şi un beneficiu, dacă rezultatul poate fi cuplat
cu rotaţia personalului pe post şi/ sau cu aplicarea mobilităţii. Totuşi,
un bun manager de instituţie publică ar trebui să poată acţiona, fără
să ajungă în situaţia de a solicita autorităţilor competente organizarea
unui astfel de test.
Atunci când există suspiciuni, aplicarea preventivă a mobilităţii
poate contribui la desistarea funcţionarului, prin mutarea lui dintrun post cu multe tentaţii într-unul mai ferit. Din păcate, mobilitatea
este percepută mai degrabă ca o sancţiune disciplinară în loc să fie
înţeleasă ca un instrument de management al resurselor umane.
Rotaţia personalului ar fi o formă de mobilitate regulată, la termen,
stabilită din timp şi aplicată fără excepţii. Un termen rezonabil pentru
rotaţie ar fi de 4-5 ani. Totuși, suprapunerea termenului de rotaţie
peste ciclurile electorale ar da ocazia pentru epurări politice, în timp
ce decalarea faţă de ciclurile electorale ar putea conduce la disfuncţii
de management.
Şi totuşi, există instituţii în care se aplică deja, cu succes, o formă
incipientă de rotaţie a cadrelor, după cum există şi exemple de
succes în materie de informatizare. Serviciile Publice Comunitare
pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor sunt deja recunoscute
pentru eficienţă, în toată ţara, aşa cum am aflat de la participanţii
la consultările din cadrul proiectului. De curând, după depăşirea
scandalului de la Argeş, Serviciile Publice Comunitare Regim Permise
de Conducere și Înmatriculări Vehicule au trecut de asemenea printrun intens proces de informatizare, promiţând să devină al doilea
exemplu de succes, însă nu se poate spune că riscurile la care sunt
expuşi funcţionarii au dispărut în totalitate. Iar acolo unde specificul
muncii nu se pretează nici la informatizare deplină, nici la eliminarea
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100% a contactului dintre funcţionar şi petent, Garda Financiară
oferă un exemplu de bună practică în rotaţia personalului: echipele
de control sunt formate întotdeauna din alte persoane, care parcurg
alte trasee/ zone de control, pentru a nu se întâlni frecvent cu aceiaşi
agenţi economici şi pentru a evita posibilitatea de a se crea legături
sau relaţii care să poată genera acte de corupție.
O modalitate puţin cunoscută publicului larg şi/ sau managerilor
de instituţii publice este asigurarea riscului de corupţie/ integritate.
Prin plata unei poliţe de asigurare, instituţia se poate pune la adăpost
pe mai multe planuri: în primul rând, asiguratorul poate pune la
dispoziţia instituţiei un consultant pentru evaluarea vulnerabilităţilor
şi riscurilor, iar instituţia îşi poate ajusta procedurile interne, cu scopul
de a scădea cât se poate de mult prima de asigurare. În al doilea
rând, toţi angajaţii/ funcţionarii instituţiei iau cunoştinţă de nivelul
răspunderii lor civile, în condiţiile poliţei de asigurare, permiţându-i
asiguratorului să le urmărească bunurile, dacă incidentul de integritate
decurge din culpa lor. Nu în ultimul rând, instituţia beneficiază de un
mecanism mult mai suplu şi mai rapid de recuperare a prejudiciilor,
fără să aştepte decizia parchetelor sau instanţelor de judecată.
În România nu există un sistem pentru asigurarea riscurilor de
management, iar Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015
punctează această realitate „În fapt, orice nou dosar ANI sau DNA
constituie un eşec al managementului instituţiei de a preveni
incidentele de integritate în cel mai larg sens al noţiunii. Soluţia nu
poate fi decât asumarea de către conducătorii instituţiilor publice
a problematicii integrităţii la nivelul organizaţiei.” Asumarea unor
astfel de riscuri ar trebui să se regăsească şi din punct de vedere al
integrităţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice, deşi în acest
domeniu există şi varianta puţin explorată a pactelor de integritate,
în care un „facilitator comunitar” (cel mai adesea o organizaţie
neguvernamentală) găzduieşte negocierile multi-partite dintre
autoritatea contractantă şi ofertanţi, urmând să monitorizeze, apoi,
executarea contractului.
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Desigur, introducerea şi aplicarea unor astfel de instrumente
necesită un angajament serios din partea celor care se ocupă de
managementul unei instituţii publice. Politizarea administraţiei
publice, finanţarea măsurilor descrise mai sus şi salarizarea
personalului reprezintă câteva provocări majore în faţa realizării
unor proiecte care să contribuie la perfecţionarea instrumentelor
şi la atingerea scopurilor privind prevenirea corupţiei şi creşterea
integrităţii. Acolo unde voinţa aparatului administrativ se cuplează cu
sprijinul comunităţii, există însă exemple de bună practică şi proiecte
de succes. Cooperarea inter-instituţională poate contribui nu numai
la transferul bunelor practici, dar şi la scăderea costurilor unitare
pentru fiecare parte la acordul de cooperare.

Principii ale unei conduite profesionale corecte
Pentru creşterea calităţii serviciului public şi pentru asigurarea
unei conduite corecte, dar mai ales unitare, a tuturor funcţionarilor
au fost stabilite coduri de conduită, de etică sau deontologie care să
guverneze această problematică (Legea nr. 7/2004 privind Codul de
conduită al funcţionarilor publici).
Prioritatea interesului public reprezintă unul din principiile
activităţii unui funcţionar public, principiu conform căruia funcţionarii
publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât
interesul personal, în exercitarea funcţiei publice.
Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor
şi instituţiilor publice reprezintă, de asemenea, una din regulile
serviciului public, fiind strâns legată de nediscriminare şi egalitate în
faţa legii.
Imparţialitatea şi independența sunt două principii care trebuie
să garanteze întregii societăţi un serviciu public obiectiv şi neutru.
Imparţialitatea stabileşte faptul că în activitatea sa funcţionarul
trebuie să se bazeze numai pe regulile ce reies din lege, fără a
favoriza anumiţi cetăţeni. În acelaşi timp, pentru a putea fi imparţial,
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Cum pot contribui la combaterea
faptelor de corupţie?

un funcţionar public trebuie să fie independent faţă de orice factori
de influenţă (politici, economici, etc.).
Integritatea este principiul conform căruia un funcţionar public
nu poate să solicite sau să accepte avantaje sau beneficii de orice
natură în virtutea funcţiei pe care o deţine sau activităţii pe care o
desfăşoară. Nerespectarea acestui principiu conduce în mod direct
la imposibilitatea de a respecta oricare din principiile anterioare.
Un funcţionar care nu are o conduită integră nu poate fi imparţial
şi nu poate asigura un tratament egal; de asemenea, respectarea
interesului public nu mai există.
Stabilirea unor norme privind etica şi deontologia funcţionarilor, în
general, ori a anumitor categorii speciale de funcţionari are rolul de a
asigura şi promova un comportament profesionist.
În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice
în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau
juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament
bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere a cetăţenilor,
de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control,
funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase
sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale
sau morale altor persoane.
Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială
pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei
publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a
determina luarea unei anumite măsuri.
Instituţia care monitorizează respectarea eticii şi deontologiei
profesionale a funcţionarilor publici în România este Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici. Aceasta poate fi sesizată de orice
persoană cu privire la încălcarea prevederilor codului de conduită
de către un funcţionar public, ori constrângerea sau ameninţarea
exercitată asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să
încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
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Obligativitatea de denunţare a infracţiunilor, pentru angajaţii din
sistemul public, este prevăzută nu numai în codul etic/ deontologic/
de conduită, ci şi de Codul de Procedură Penală, care la art. 227
stipulează că „orice persoană cu funcţie de conducere într-o unitate
publică18 sau cu atribuţii de control, care a luat cunoştinţă de săvârşirea
unei infracţiuni în acea unitate, este obligată să sesizeze de îndată pe
procuror sau organul de cercetare penală şi să ia măsuri să nu dispară
urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă”.
Totodată, art. 23, alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, dispune că persoanele
cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze organul de urmărire
penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor,
abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a
efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea
penală, potrivit acestei legi.
De asemenea, art. 263 din Codul Penal sancţionează fapta
funcţionarului public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei
infracţiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte
sarcinile, omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului
de urmărire penală, potrivit legii de procedură penală, existând o
circumstanţă agravantă pentru situaţia în care fapta este săvârşită de
către un funcţionar public cu atribuţii de conducere sau de control.
Organele de urmărire penală pot fi sesizate cu privire la săvârşirea
unei fapte de corupţie prin formularea unei plângeri penale sau a
unui denunţ.

18

Art. 145 Cod Penal

Studiu diagnostic privind fenomenul de corupție în administrația publică locală

31

GHID DE BUNĂ PRACTICĂ PRIVIND PREVENIREA
FAPTELOR DE CORUPȚIE PENTRU REPREZENTANŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Plângerea penală poate fi făcută numai de către victima uneia din
infracţiunile de corupţie. Aceasta trebuie să conţină toate datele de
identificare ale petiţionarului, descrierea faptei, indicarea făptuitorului
(eventual numele acestuia, dacă este cunoscut), precum şi indicarea
mijloacelor de probă propuse.
Denunţul poate fi făcut de orice persoană care are cunoştinţă
de săvârşirea uneia din faptele de corupţie, îşi dezvăluie datele de
identificare, descrierea faptei şi indică făptuitorul.
Totuşi, în cazul în care se formulează un denunţ anonim, acesta
este luat în considerare numai dacă prezintă indicii clare ce pot face
obiectul sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală, fiind
considerat sesizare din oficiu.
O altă metodă prin care pot fi făcute sesizările sunt liniile telefonice
gratuite unde pot fi denunţate faptele de corupţie, iar acestea au fost
înfiinţate la nivelul mai multor ministere.
 0800.806.806 este linia telefonică gratuită, pusă la dispoziţie
de către Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, la care cetăţenii pot sesiza aspecte
legate de comiterea unor fapte de corupţie sau asimilate faptelor de
corupţie.
 0800.801.100 este linia telefonică gratuită, pusă la dispoziţie
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS),
pentru facilitarea sesizării şi înregistrării în timp real a faptelor cu risc
de vulnerabilitate la corupţie din sistemul naţional de învăţământ.19
De asemenea, pentru operativitate, pe paginile de internet ale
unor instituţii au fost înfiinţate portaluri online de sesizare a faptelor
de corupţie dintre care amintim e-petiţie a Direcţiei Generale
Anticorupţie20 şi la secţiunea de sesizări a Direcţiei Naţionale
Anticorupţie.21
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/16391
http://www.mai-dga.ro/index.php?l=ro&t=139
21
http://www.pna.ro/faces/sesizare.xhtml
19

20
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Unde trebuie depusă sesizarea?
Sesizarea trebuie depusă personal sau prin mandatar la registratura
parchetului sau organului de poliţie competent, sau poate fi trimisă
prin poştă, avizul de expediţie reprezentând dovada depunerii
sesizării.
IMPORTANT!! Nu uitaţi să cereţi dovada înregistrării sesizării!
Autorităţile şi instituţiile publice nu au dreptul să refuze primirea
petiţiilor/ sesizărilor, indiferent de conţinutul lor. Dacă totuşi prin
abuz se refuză înregistrarea reclamaţiilor dumneavoastră, atunci
veţi expedia reclamaţia prin poştă, iar avizul de expediţie reprezintă
dovada de petiţionare.
Structurile cu atribuţii de luptă împotriva corupţiei sunt organizate
atât sub forma unor structuri independente, cât şi la nivelul unor
ministere considerate esenţiale în descoperirea şi pedepsirea faptelor
de corupţie, după cum urmează:
 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.), - autoritate
administrativă autonomă - înfiinţată prin Legea nr. 144/2007, cu
competenţe în verificarea averilor dobândite în perioada exercitării
mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, sau a
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
 DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE (D.N.A.) – Ministerul
Justiţiei - înfiinţată prin OUG nr. 43/2002, organizată ca structură, în
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE (D.G.A.) – Ministerul
Administraţiei şi Internelor - înfiinţată prin Legea nr. 161/2005, în
contextul aderării la Uniunea Europeană, ca structură specializată
pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului
MAI;
 DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR (D.I.F.) – Inspectoratul
General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Administraţiei
şi Internelor, investighează şi/ sau cercetează faptele săvârşite de
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persoanele ce încalcă legislaţia, efectuând acte premergătoare şi de
urmărire penală la regimul juridic ce reglementează corupţia.
Principalele atribuţii ale Agenţiei Naţionale de Integritate sunt
următoarele:
• verifică declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
• exercită controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a
declaraţiilor de interese;
• constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei
şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă există o diferenţă vădită
care nu poate fi justificată şi sesizează instanţa competentă pentru
stabilirea părţii de avere dobândită sau a bunului determinat
dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;
• constată încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de
interese şi regimul incompatibilităţilor;
• sesizează organul de urmărire penală dacă există probe sau indicii
temeinice privind săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.
Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție sunt de competenţa
Direcţiei Naţionale Anticorupţie dacă sunt săvârșite în una dintre
următoarele condiții:
• dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au
cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a
200.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activității unei
autorităţi publice, instituții publice sau oricărei alte persoane
juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează
obiectul infracțiunii de corupție este mai mare decât echivalentul
in lei a 10.000 de euro;
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perturbării aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau
oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului
care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de
către: deputaţi, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat şi
asimilaţii acestora, judecătorii Curţii Constituţionale, membrii,
judecãtorii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi
şi ai camerelor de conturi judeţene, preşedintele Consiliului
Legislativ, avocatul poporului, guvernatorul şi viceguvernatorii
Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Concurentei,
magistraţi, ofiţeri superiori, generali, maresali, amirali, notari
publici, executori judecătoreşti, consilieri judeţeni şi locali,
primari, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere şi
de control în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale sau în
cadrul instituţiilor publice, membrii consiliilor de administraţie şi
persoane care deţin funcţii de conducere de la director, inclusiv,
în sus în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al
companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care
statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar,
instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al
unităţilor centrale financiar-bancare;
• dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul
în lei a 1 milion euro, în cazul infracţiunilor prevăzute în Codul Penal
(înşelăciune, abuz în serviciu contra persoanelor, prin îngrădirea
unor drepturi, contra intereselor publice, în formă calificată);
• dacă sunt infracţiuni împotriva intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene.

• dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea
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Principalele atribuţii ale Direcţiei Generale Anticorupţie:
• întreprinde măsuri specifice pentru prevenirea, documentarea şi
combaterea faptelor de corupţie, asimilate corupţiei sau în legătură
directă cu corupţia în rândul personalul ministerului;
• desfăşoară activităţi de primire a reclamaţiilor/ petiţiilor
cetăţenilor referitoare la acte sau fapte de corupţie ale personalului
ministerului;
• desfăşoară activităţi de poliţie judiciară, conform legii;
• organizează şi desfăşoară activităţi de testare a integrităţii
profesionale a personalului ministerului;
• foloseşte investigatori sub acoperire, pentru documentarea
cauzelor de corupţie în rândul personalului Ministerului
Administrației și Internelor, conform legii;
• desfăşoară activităţi de relaţii şi colaborare internaţională în
domeniu;
• analizează evoluţia actelor şi faptelor de corupţie săvârşite de
personalul ministerului, pe baza cărora sunt întocmite documente
de strategie în materie şi informează ministrul internelor şi reformei
administrative ori alţi factori abilitaţi, conform legii.
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Instituţia

Adresa

Agenţia Naţională Bulevardul
de Integritate
Lascăr Catargiu
(A.N.I.)
nr. 15, sector 1,
Bucureşti

Contact

Pagină de
internet

Tel: 0372/06.98.69 www.integritate.
Fax: 0372/06.98.88 eu

Direcţia Naţională Strada
Tel: 021/312.14.97 www.pna.ro
Anticorupţie
Ştirbei Vodă
Fax: 021/312.51.44
(D.N.A.)
nr. 79-81, sector 1,
Bucureşti
Direcţia Generală
Anticorupţie
(D.G.A.)

Şoseaua Olteniţei
nr. 390A, sector 4,
Bucureşti

Tel: 021/332.26.54 www.mai-dga.ro
Fax: 021/332.36.64

Inspectoratul
General al Poliţiei
Române – Direcţia
de Investigare a
Fraudelor

Strada
Ștefan cel Mare,
nr. 13-15, sector 2,
Bucureşti

Tel: 021/311.19.63 www.
Fax: 021/316.16.80 politiaromana.ro

În celelalte judeţe vă puteţi adresa Secţiilor Teritoriale ale D.N.A.,
Serviciilor Judeţene Anticorupţie ori Inspectoratelor Judeţene de
Poliţie. Date de contact ori adrese puteţi găsi consultând paginile
de internet ale instituţiilor sau sunând la numerele de telefon de
mai sus.
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Cum pot beneficia de protecţie?
România a răspuns cerinţelor europene în domeniu încă din
anul 2004, prin adoptarea Legii nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind
protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din
alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
În art. 3 din acest act normativ se menţionează că avertizarea în
interes public „înseamnă sesizarea făcută cu bună – credinţă cu privire la
orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale
sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii
şi transparenţei”, iar „avertizor înseamnă persoana care face o sesizare”
în înţelesul definiţiei de mai sus, „şi care este încadrată în una dintre
autorităţile publice”.
Astfel, dacă o persoană care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi
instituţie cu autorul unei fapte de corupţie doreşte să depună un
denunţ cu privire la aspectele de care a luat cunoştinţă (devenind
astfel participant la procesul penal), organele de poliţie judiciară ori
parchetele au obligaţia, conform prevederilor Legii nr. 571/2004, care
trimite la Legea nr. 682/2002, să îi protejeze datele de identitate,
deşi există un cadru procesual preexistent cu privire la aceeaşi
faptă care face obiectul sesizării sale.

Putem măsura progresul luptei împotriva
corupţiei?
Aşa cum arătam mai sus, Strategia Naţională Anticorupţie 2012
– 201522 propune asimilarea fiecărui incident de integritate cu un
eşec de management, care poate atrage răspunderea managerială
a conducătorului instituţiei. Desigur, numărul incidentelor de
integritate dintr-o instituţie este un indicator foarte puternic, iar
progresul ar fi echivalent cu scăderea acestui număr, în timp.
Dar ce înseamnă un incident de integritate şi de ce ar fi conducătorul
instituţiei responsabil pentru fapta altuia? În opinia unora, instituţia
este oglinda şefului pentru că omul sfinţeşte locul chiar şi în condiţii
grele, cu legi interpretabile ori cu finanţare insuficientă.
Reprezentanții din administraţia publică locală au găsit două
definiţii distincte: prima este mai strictă şi se referă la orice intervenţie
în instituţia publică din partea Direcţiei Naţionale Anticorupţie
(parchet), Direcţiei Generale Anticorupţie (poliţie judiciară) sau
Agenţiei Naţionale de Integritate (inspecţie); cea de-a doua este
ceva mai largă şi include intervenţiile presei, societăţii civile ori altor
instituţii cu atribuţii de verificare şi control, ba chiar şi desistările,
denunţurile/ avertizările ori abţinerile interne, având în vedere că
şi din acestea se poate învăţa ceva pentru modificări manageriale.
În cea de-a doua accepţiune, incidentul de integritate este orice
încălcare sau nerespectare a normelor, valorilor şi principiilor după
care funcţionează instituţia, mai ales dacă ar putea afecta buna
funcţionare a instituţiei, reputaţia şi/ sau imaginea acesteia ori a
personalului; dacă incidentul de integritate nu a fost oprit la timp, ci
a condus şi la obţinerea unui avantaj/ beneficiu personal, deja este
evident că avem de a face cu un act de corupţie.

22
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2. să se diminueze numărul funcţionarilor publici (inclusiv al celor
cu statut special), astfel încât fondul de salarii să crească, să nu mai
apară probleme în privinţa incompatibilităţilor, iar unele activităţi
care nu implică exercitarea atribuţiilor de putere publică să poată fi
contractate cu furnizori externi, din sectorul privat;
3. să se adopte soluţii eficiente şi coordonate de achiziţii publice
(mai cu seamă asocierile contractante, pentru diminuarea costului
final prin volumul comenzilor, şi licitaţia restrânsă, pentru asigurarea
unui standard de calitate prin pre-calificare), bazate pe o planificare
bugetară mai îndelungată, de 3-5 ani;
4. să se introducă un sistem de selecţie, recrutare şi promovare
pentru demnitari, funcţionari şi angajaţi contractuali, în care să
predomine criteriile profesionale şi/ sau manageriale, în funcţie de
necesar, nu capacitatea de-a memora acte normative;
Figura 2 - Unde poţi ajunge
În accepţiunea largă a incidentului de integritate, lucrurile se opresc
înainte de a se fi produs vreun efect, moment în care se opreşte şi
se reanalizează procedura sau procesul decizional care putea fi
afectat, cu scopul de a fi ajustat/ ă sau modificat/ ă înainte de a se
transforma într-un accident. Cu alte cuvinte, incidentul de integritate
ar putea afecta instituţia ori personalul, dacă nu este oprit la timp;
accidentul de integritate (adică actul de corupţie propriu-zis) deja a
afectat instituţia şi personalul (indiferent când a avut loc), iar singura
intervenţie posibilă este din afară, prin A.N.I., D.G.A. ori D.N.A.
Progresul în prevenirea corupţiei şi/ sau creşterea integrităţii
nu se poate măsura doar cu indicatori negativi, cum ar fi numărul
incidentelor de integritate. Dincolo de aceste liste, succesul luptei
împotriva corupţiei trebuie să arate astfel:
1. să fie soluţionată problema finanţării instituţiilor din administraţia
locală;

40

Studiu diagnostic privind fenomenul de corupție în administrația publică locală

5. să se informatizeze procedurile şi să se interconecteze bazele
de date ale tuturor instituţiilor publice, astfel încât cetăţeanul să fie
degrevat de povara colectării de semnături şi ştampile, să se poată
informa direct de pe paginile web ale instituţiilor şi să poată chiar
depune petiţii în format electronic;
6. să se îmbunătățească serviciile publice în funcţie de
recomandările/ propunerile formulate de către beneficiarul direct al
acestuia (cetăţean sau mediu de afaceri), precum şi dezvoltarea de
proiecte în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale mplicate
în lupta împotriva corupţiei.
Evident, toate aceste propuneri se pot traduce în indicatori
măsurabili şi se pretează la acţiuni de management dincolo de simpla
idee de prevenire a corupţiei. Pentru a reuşi, este nevoie de o masă
critică pentru a introduce schimbări în administraţie, iar asta nu mai
ţine numai de conducătorul instituţiei, ci şi de echipa pe care o are
alături. Masa critică pentru susţinerea unor astfel de reforme se poate
obţine fie prin atragerea unui număr suficient de mare de oameni noi,
pentru ca proporţia lor să modifice cultura organizaţională, fie prin
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aducerea unor oameni cu o nouă atitudine în câteva poziţii-cheie,
de unde pot modifica modul de relaţionare din sânul personalului,
fie prin introducerea, treptată şi acceptată, de noi proceduri ori
regulamente interne, care să aibă drept efect sprijinul pentru noul
mod de lucru.
Toate aceste măsuri sunt concentrate pe schimbarea culturii
organizaţionale din interiorul instituţiilor administraţiei publice,
pentru că aici se găseşte explicaţia cu privire la gradul scăzut de
încredere a populaţiei în instituţiile publice.
Totuşi, este surprinzător faptul că nu sunt suficient valorificaţi
consilierii de conduită/ etică/ integritate din instituţiile
administraţiei locale, aceştia fiind cei mai în măsură să identifice
cum poate fi schimbată cultura organizaţională şi să recomande
măsuri de management al resurselor umane care să contribuie la
construirea masei critice. Consilierii s-ar putea constitui într-o asociaţie
profesională care să militeze pentru specializarea postului, creşterea
rolului în cadrul instituţiei şi/ sau transformarea într-o profesie cvasiliberală, poziţie din care un consilier ar putea deservi mai multe
instituţii dintr-un judeţ, similar urbaniştilor de la Consiliile Judeţene.
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Colaborarea cu societatea civilă
Ordonanţa Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Instituţiile administraţiei publice locale pot căuta şi găsi sprijin
de la oricare din următoarele organizaţii, listate în ordine alfabetică.
Desigur, lista de mai jos nu este exhaustivă, ci prezintă doar
denumirile celor mai active organizaţii implicate în activităţi de tip
anticorupţie/ integritate pentru sectorul public, în timp ce portalul
www.administratie.ro vă pune la dispoziţie ştiri zilnice despre
colaborarea dintre administraţia publică locală şi o sumedenie de alte
organizaţii.
 Academia de Advocacy, www.advocacy.ro, poate asista dialogul
structurat cu grupurile legitime de interese, pentru eficientizarea
proceselor decizionale
 Agenţia pentru Monitorizarea Presei – Active Watch,
www.activewatch.ro, poate contribui la îmbunătăţirea comunicării
în interes public, pentru combaterea inechităţilor şi/ sau abuzurilor
 Asociaţia ALMA-RO, www.alma-ro.ngo.ro, acordă asistenţă
tehnică în administraţia publică, pentru dezvoltare durabilă
 Asociaţia Alternative Sociale, www.alternativesociale.ro, poate
contribui cu asistenţă tehnică pentru dezvoltare comunitară şi
implicarea comunităţii
 Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă
– Agenda 21, www.agenda21.org.ro, poate sprijini valorificarea
iniţiativelor locale şi eficientizarea guvernării locale
 Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni,
www.robcc.ro, oferă servicii de informare/ consiliere privind
drepturile cetăţenilor
 Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia
Publică, www.aniap.ro, poate contribui cu soluţii de informatizare a
proceselor şi procedurilor din instituţiile publice
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Asociaţia
pentru
Implementarea
Democraţiei,
www.aid-romania.org, poate contribui la îmbunătățirea calităţii
liderilor de la nivel local şi este specializată pe colaborarea cu
structurile deconcentrate
 Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet, www.apti.ro, poate oferi
soluţii pentru accesul la informaţii publice în format deschis, prin
paginile web ale instituţiilor publice
 Asociaţia Pro Democraţia, www.apd.ro, poate sprijini participarea
civică în administraţia locală, prin intermediul cluburilor locale din
toată ţara
 Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale
– Centras, www.centras.ro, poate intermedia parteneriate între
autorităţile administraţiei locale şi organizaţii neguvernamentale
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 Institutul Român de Training, www.irt.ro, poate contribui la
formarea profesională a personalului din administraţia locală
 Societatea Academică din România, www.sar.org.ro, poate oferi
soluţii de reformă la nivel local şi are expertiză privind prevenirea şi
combaterea conflictelor de interese

Transparency
International
–
România,
www.transparency.org.ro, este specializată în prevenirea şi
combaterea corupţiei, inclusiv protecţia avertizorilor
 Centrul pentru Politici Publice, www.cenpo.ro, oferă sprijin şi
asistenţă pentru dezbaterea publică a proiectelor de politici publice
şi de acte normative

 Centrul de Resurse Juridice, www.crj.ro, este specializat în
prevenirea conflictelor de interese şi poate oferi sprijin consilierilor
de conduită/ etică
 Centrul de Resurse pentru Participare Publică,
www.ce-re.ro, poate asista procesele decizionale pentru a răspunde
nevoilor concrete ale actorilor sociali
 Centrul pentru Jurnalism Independent, www.cji.ro, poate
contribui la facilitarea dialogului cu presa locală, conform standardelor
de profesionalism şi responsabilitate în mass-media

Centrul
Raţiu
pentru
Democraţie,
www.ratiudemocracycenter.org, poate contribui la aplicarea
practică a valorilor şi comportamentelor democratice în administraţie
 Expert Forum, www.expertforum.ro, oferă asistenţă tehnică şi
expertiză în reforma administraţiei şi integritatea sectorului public
 Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, www.fpdl.ro, poate
contribui la îmbunătăţirea managementului din sectorul public
 Institutul pentru Politici Publice, www.ipp.ro, sprijină elaborarea
şi adoptarea politicilor publice pentru reforma administraţiei
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Model de sesizare a
organelor de cercetare penală
(numele instituţiei căreia vă adresaţi)
Domnule (conducătorul instituţiei căreia vă adresaţi),
Subsemnatul (numele dumneavoastră complet), fiul lui ______________
şi al ______________, născut la data de __________, în localitatea
______________, domiciliat în (adresa completă, unde să puteţi primi
citaţii şi orice altă corespondenţă necesară), act de identitate __ seria __ nr.
________, telefon _______,
Formulez plângere penală/ denunţ
Împotriva numitului (vor fi trecute funcţia, numele instituţiei unde lucrează
şi numele funcţionarului dacă este cunoscut).
În fapt:
La data de (se povesteşte fapta prevăzută de legea penală, în mod clar şi
complet, menţionându-se toate detaliile cunoscute cu privire la momentul,
locul, modul în care a fost săvârşită fapta. Întrebările la care trebuie să se
răspundă neapărat sunt: Când? Cine? Ce a făcut? Cum a fost săvârşită respectiva
faptă? Cine şi în ce mod a fost prejudiciat prin această faptă?).
În drept: (urmăriţi punct cu punct elementele constitutive ale infracţiunii
astfel încât să demonstraţi că faptele se suprapun pe descrierea infracţiunii
din codul penal sau alte legi penale). În susţinerea prezentei sesizări, aduc
sau propun următoarele probe: (vor fi menţionate toate mijloacele de
probă existente şi care pot susţine cele declarate: înscrisuri, martori, expertize,
înregistrări etc.).
În soluţionarea prezentei plângeri sau prezentului denunţului vă solicit
să îndepliniţi formele procedurale pentru administrarea următoarelor
probe:
- cele despre care aveţi cunoştinţă, dar nu le puteţi administra;
- depoziţie/ interogatoriu pentru persoanele care au cunoştinţă despre
faptele relatate (puteţi indica numele acestor persoane). Faţă de cele
prezentate, vă rog să dispuneţi luarea măsurilor legale adecvate.
Data
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Listă verificare privind elementele
ce trebuie cuprinse în sesizare
Nu în toate cazurile modelele de sesizare au acelaşi format însă nu trebuie
să uitaţi să precizaţi în orice sesizare veţi face organelor de cercetare penală
următoarele elemente obligatorii:
1. elemente de identificare:
• identificarea autorităţii: numele instituţiei şi denumirea şefului
autorităţii – dacă cunoaşteţi aceste elemente (Ex: Către Parchetul Naţional
Anticorupţie, Domnului Procuror General);
• identificarea reclamantului: datele dumneavoastră (numele, prenumele,
adresa de domiciliu, actul de identitate, locul de muncă şi funcţia dacă este
cazul);
• identificarea făptuitorului: numele şi prenumele făptuitorului
(domiciliul, locul de muncă şi funcţia – dacă cunoaşteţi aceste elemente).
2. elemente privind fapta:
• precizarea faptei (descrierea faptei reclamate cu toate elementele ei);
• precizarea elementului ilicit pe care îl reclamaţi: numirea faptei
ilegale săvârşite (luare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu etc.) şi
încadrarea legală dacă o cunoaşteţi;
• date concrete: data, locul, conjunctura.
3. precizarea oricăror probe care vă susţin sesizarea:
• înscrisuri: orice fel de acte şi documente care vă susţin cererea;
• martori (persoane care au luat la cunoştinţă săvârşirea faptei o dată,
persoane care vă pot confirma spusele, alte persoane implicate în săvârşirea
faptei);
• probe materiale (înregistrări, fotografii, obiecte delict ale
infracţiunii etc.).
4. elemente privind cererea:
• solicitarea informării asupra modului de soluţionare a cererii;
• solicitarea de a beneficia de prevederile legii privind asistenţa şi
protecţia martorilor;
• solicitarea de despăgubiri ca parte civilă dacă aţi suferit un prejudiciu.
5. alte elemente obligatorii:
• data;
• semnătura.
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„NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM”
Nimeni nu poate invoca în apărarea sa
necunoaşterea legii!

Echipa de implementare a proiectului:
Ionuţ VASILCA – manager de proiect
Petru ŢĂGOREAN – responsabil evenimente
Dana IGNAT – responsabil financiar
Violeta VLAȘ – coordonator comunicare
Liviu ALEXE – psiholog, responsabil cercetare sociologică
Valentin TOPOLOIU – sociolog, responsabil cercetare sociologică
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