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ABREVIERI 

 
 

 
AEP – Autoritatea Electorală Permanentă  
ANAF – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  
ANI – Agenţia Naţională de Integritate 
ANRMAP – Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice  
CARIN – Reţeaua Internaţională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor 
CC – Curtea de Conturi  
CE - Comisia Europeană  
CSM - Consiliul Superior al Magistraturii  
DGA – Direcţia Generală Anticorupţie  
DIF - Direcţia de Investigare a Fraudelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române 
DLAF - Departamentului pentru Lupta Antifraudă 
DNA – Direcţia Naţională Anticorupţie 
GRECO – Grupul de state împotriva corupţiei – Consiliul Europei 
H.G. – Hotărârea Guvernului 
ÎCCJ - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie    
MAI – Ministerul Administraţiei şi Internelor 
MCSI - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
MCV - Mecanismul de Cooperare şi Verificare 
MECMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri  
MJ - Ministerul Justiţiei  
MP – Ministerul Public  
OCDE – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite 
OUG – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
PÎCCJ – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie   
SGG - Secretariatul General al Guvernului 
SNA – Strategia Naţională Anticorupţie  
UCRAP – Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice  
UE – Uniunea Europeană 
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STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 
 

2011-2014 
 
 
1. INTRODUCERE 

 
 

1.1. Despre strategie 
Raportul CE privind progresele realizate de România în cadrul MCV, dat publicităţii în luna iulie 2011, 
reiterează recomandarea consolidării politicii generale anticorupţie, în special prin îmbunătăţirea coordonării la 
cel mai înalt nivel şi elaborarea unei noi strategii multianuale solide pentru a preveni şi a pedepsi actele de 
corupţie, ţinând seama de recomandările făcute într-un studiu de impact independent1.  
 
Prezenta strategie asigură implementarea recomandărilor formulate de CE, încorporând totodată recomandările 
specifice formulate în Evaluarea independentă privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2005-
2007 şi a Strategiei Naţionale Anticorupţie privind Sectoarele Vulnerabile şi Administraţia Publică Locală pe 
perioada 2008-2010 în România2. Acest raport subliniază faptul că noul document strategic anticorupţie trebuie 
să fie unul comprehensiv şi multidisciplinar, care să vizeze puterea executivă, legislativă şi judecătorească, dar 
şi autorităţile publice locale, mediul de afaceri şi societatea civilă.  
 
Documentul preia domeniile identificate ca priorităţi la nivelul UE în Comunicarea anticorupţie a CE3: 
recuperarea bunurilor provenite din infracţiuni, protecţia avertizorilor de integritate, achiziţiile publice, 
prevenirea şi combaterea corupţiei politice, protecţia intereselor financiare ale UE.  
 
De asemenea, prin acest document strategic se urmăreşte şi pregătirea celei de-a patra runde de evaluare 
GRECO, cu tema „Prevenirea corupţiei în ceea ce priveşte membrii Parlamentului şi în rândul judecătorilor şi al 
procurorilor”, care se va axa pe următoarele capitole: principii etice şi reguli de conduită, conflicte de interese, 
interzicerea sau restrângerea anumitor activităţi, declaraţiile de avere şi interese, punerea în aplicare a normelor 
privind conflictele de interese, conştientizarea. 
 
Prezenta strategie promovează bunele practici anticorupţie precum metodologia de evaluare a riscurilor 
instituţionale de corupţie şi implementarea planurilor sectoriale. 
 
1.2. Corupţia în România în indicatori de percepţie şi statistici oficiale 
La nivelul percepţiei publice, corupţia continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor publice de 
calitate la nivel central şi local, ca un fenomen ce subminează administrarea eficientă a fondurilor publice şi 
obstrucţionează înfăptuirea justiţiei, afectând totodată mediul de afaceri. Indicatori interni şi externi specializaţi 
în evaluarea percepţiei şi a impactului corupţiei poziţionează România sub media ţărilor membre ale UE.  
 

                                                
1 Raportul Comisiei Europene COM(2011) 460 final privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de 
cooperare şi verificare, dat publicităţii la 20 iulie 2011  
2 Evaluarea independentă a fost realizată în perioada decembrie 2010 – martie 2011, prin proiectul „Sprijin acordat 
Ministerului Justiţiei pentru implementarea recomandărilor CE din cadrul MCV”, derulat de MJ şi Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. Raportul de evaluare a fost publicat pe site-ul MJ în data de 14 aprilie 2011, moment ce a marcat 
totodată şi lansarea procesului de consultare publică în vederea elaborării noii Strategii Naţionale Anticorupţie. 
3 UE a lansat în luna iunie 2011 un pachet anticorupţie care conţine: comunicarea CE – Lupta împotriva corupţiei în UE; 
decizia CE privind instituirea unui mecanism de raportare anticorupţie la nivelul Uniunii Europene; al doilea raport 
referitor la implementarea deciziei cadru privind corupţia în sectorul privat; raportul privind modalităţile concrete de 
participare a UE la GRECO.    
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Indicator 

extern 
Constatări Ţinta de atins până în 

2014 
Aproximativ trei sferturi din cele 178 de ţări care compun 
acest index au un scor inferior valorii de cinci (pe o scară de la 
0 - nivel ridicat de corupţie, la 10 - nivel ridicat de integritate) 

Indicele de 
Percepţie a 
Corupţiei 2010 

România se numără printre acestea, cu un scor de 3,7  

6.4 - Media Uniunii 
Europene 

87% dintre respondenţii români consideră că nivelul corupţiei 
din România a crescut în ultimii 3 ani 

73% - Media UE 

Partidele politice şi parlamentul sunt considerate instituţiile 
cele mai afectate de corupţie (cu un scor de 4,5), urmate 
îndeaproape de justiţie (4), poliţie (3,9) şi funcţionari publici 
(3,8). 

Media UE  
4,4 (partide politice),  
3,5 (parlament),  
3,4 (justiţie),  
3,1 (poliţie), 
3,5 (funcţionari 
publici) 

Barometrul 
Global al 
Corupţiei 2010 

Numai 7% dintre respondenţi apreciază ca eficiente eforturile 
curente ale Guvernului de a lupta împotriva corupţiei 

26% - Media UE 

Sondaj al 
Băncii 
Mondiale4 
asupra 
Mediului de 
Afaceri şi 
Performanţelor 
Investiţionale 
2005-2008 

Mediul de afaceri din România consideră corupţia ca o 
problemă majoră în a face afaceri (a treia ca importanţă din 
14)  

Corupţia nu mai este 
identificată de mediul 
de afaceri în top 5 

Steag roşu la capitolul cereri de informaţii guvernamentale Steguleţ verde Raportul 
Global privind 
Integritatea 
2010 

Trei steaguri portocalii la transparenţa finanţării partidelor 
politice, supravegherea companiilor cu capital majoritar de 
stat şi aplicarea legii: garanţii şi profesionalism privind 
conflictele de interese 

Steguleţ verde 

Raportul 
Naţiuni în 
Tranziţie 2011 

Evaluarea stagnează la 4.00  3,27 - Media UE 
pentru anul 2010. 

 
În ceea ce priveşte statistica judiciară, anul 2010 a marcat, pentru al treilea an consecutiv, o tendinţă pozitivă a 
indicatorilor de performanţă specifici activităţii DNA în lupta împotriva corupţiei. Aceasta denotă consecvenţă 
în investigarea şi trimiterea în judecată a unor cauze complexe de corupţie privind fapte grave comise de 
demnitari, magistraţi ori persoane cu poziţii de conducere în administraţia publică centrală şi locală.  
 
Astfel, în 2010, au fost trimişi în judecată 11 demnitari, din care 1 prim-ministru, 3 miniştri, 2 senatori, 1 
deputat, 2 secretari de stat, 2 subprefecţi şi a fost condamnat definitiv 1 senator. În primul semestru al anului 
2011, au fost trimişi în judecată 3 demnitari şi au fost condamnaţi 2. În domeniul justiţiei, pentru fapte de 
corupţie, în anul 2010 au fost trimişi în judecată 147 inculpaţi, dintre care 7 judecători, 6 procurori, 1 notar 
public, 1 executor judecătoresc, 19 avocaţi şi 34 poliţişti. Au fost condamnaţi definitiv 37 de inculpaţi, dintre 
care 2 procurori, 10 avocaţi, 24 ofiţeri şi agenţi de poliţie şi un şef de escortă de la penitenciar. În primul 
semestru al anului 2011, au fost trimişi în judecată 238 inculpaţi şi au fost condamnaţi 21.   
 
În ce priveşte corupţia din instituţii financiare şi alte instituţii de control, în anul 2010 au fost trimişi în judecată 
53 inculpaţi, dintre care 8 comisari Gardă Financiară, 1 comisar Gardă de Mediu, 5 lucrători vamali, 12 

                                                
4 Studiul „Trends in Corruption and Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia” a fost dat publicităţii în anul 
2011 şi oferă date comparative pentru anii 2005 şi 2008. 
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inspectori sau reprezentanţi fiscali, 1 controlor financiar de la Curtea de Conturi, 1 inspector de la Inspectoratul 
de Stat în Construcţii şi 3 inspectori de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. De asemenea, în 2010, au fost 
condamnaţi definitiv: 3 lucrători vamali, 1 comisar Gardă Financiară, 6 inspectori fiscali şi 1 inspector la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă. În primul semestru al anului 2011, au fost trimişi în judecată 67 inculpaţi şi 
au fost condamnaţi 18.   
 
În plus, în 2010, au fost trimişi în judecată 194 persoane din sectorul privat, iar în primul semestru al anului 
2011, 90 inculpaţi. În 2010 au fost condamnaţi definitiv 34 inculpaţi, iar în primul semestru al anului 2011, 37 
inculpaţi. 
 
De la adoptarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
activitatea operativă a ANI a fost reluată. La nivelul lunii iulie 2011, Agenţia avea în lucru un număr 5118 
investigaţii. Totodată, în perioada aprilie 2008 – iulie 2011, rezultatele activităţii operaţionale a Agenţiei se 
prezintă astfel: 1723 dosare clasate; 193 dosare privind posibile fapte de natură penală (conflicte de interese, 
falsuri în declaraţii, suspiciuni privind infracţiuni asimilate faptelor de corupţie, sau infracţiuni contra 
intereselor financiare ale Uniunii Europene); 168 cazuri de incompatibilităţi identificate; 17 cazuri de conflicte 
de interese de natură administrativă identificate; 15 cazuri în care Agenţia a solicitat instanţelor de jucată/ 
Comisiilor de cercetare a averii de pe lângă Curţile de Apel, confiscarea unor sume cu caracter nejustificat. 
 
1.3. Politicile publice şi cadrul juridic existente 
SNA este un document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acţiune în 
sprijinul promovării integrităţii şi bunei guvernări la nivelul tuturor instituţiilor publice.  
 
Documentul constituie punctul de plecare în dezvoltarea şi adoptarea/adaptarea de către instituţiile şi autorităţile 
publice a propriilor planuri sectoriale. Astfel, strategia cuprinde principiile de acţiune, obiectivele generale şi 
specifice relevante la nivel naţional. Totodată, documentul include aspecte practice şi instrumente concrete de 
lucru utile la dezvoltarea planurilor de acţiune sectoriale precum: inventarul privind măsurile preventive 
obligatorii, indicatori de performanţă asociaţi, structura standard a planului de acţiune, mecanismul de 
coordonare şi monitorizare.  
 
Prezenta strategie asigură dezvoltarea direcţiilor de acţiune asumate prin Programul de guvernare pentru 
perioada 2009 – 2012, Capitolului 4 "Justiţie şi Politici Anticorupţie".  
 
Totodată, pentru asigurarea coerenţei şi coordonării tuturor iniţiativelor relevante la nivel naţional, strategia 
încorporează condiţionalităţile 2, 3 şi 4 din cadrul MCV şi va conduce la optimizarea structurii de coordonare 
inter-instituţională înfiinţată prin H.G. nr. 79/2010 privind Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de 
România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei. 

 
În baza consultării inter-instituţionale organizate cu ocazia elaborării acestei strategii, se asigură 
complementaritatea iniţiativelor deja adoptate la nivel naţional. Avem în vedere în special strategia ANI pentru 
combaterea şi prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese şi a stărilor de 
incompatibilitate 2011-2014, precum şi demersurile instituţionale ale CSM privind sporirea credibilităţii justiţiei 
şi responsabilizarea sistemului judiciar.   
 
Cadrul legislativ anticorupţie din România este apreciat constant în cadrul rapoartelor de evaluare GRECO şi 
MCV ca fiind unul dezvoltat. Aceeaşi concluzie a fost formulată şi de autorii evaluării independente a 
strategiilor anticorupţie implementate în perioada 2005 – 2010. Ca o consecinţă, prezenta strategie pune accent 
pe implementarea şi asigurarea stabilităţii, predictibilităţii şi coerenţei legislaţiei şi a cadrului instituţional 
anticorupţie.  
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2. VALORILE FUNDAMENTALE ŞI PRINCIPIILE PROMOVATE DE STRATEGIE  
 
2.1. Valorile fundamentale 
Prezenta strategie este construită pe premisa asumării de către toate instituţiile şi autorităţile publice a 
următoarelor valori fundamentale: 

- Integritatea – reprezentanţii instituţiilor şi ai 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; 

- Prioritatea interesului public – reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria de a 
considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia 
nu trebuie să se folosească de îndatoririle publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale 
sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate; 

- Transparenţa – reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura accesul neîngrădit la 
informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea membrilor societăţii 
civile în cadrul acestui proces. 

 
2.2. Principii  
Fiecare măsură cuprinsă în prezenta strategie şi în planul de acţiune se subsumează următoarelor principii, a 
căror respectare este esenţială pentru realizarea unei administraţii publice moderne şi eficiente: 

- Principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în 
faţa acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului şi presupune separaţia puterilor în stat; 

- Principiul responsabilităţii potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor 
ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor de acţiune convenite,  

- Principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate potrivit căruia 
identificarea anticipată şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt 
prioritare şi imperative; 

- Principiul eficacităţii în combaterea corupţiei care se bazează pe evaluarea continuă a activităţii 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a 
obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le aşteaptă, cât si al 
managementului organizaţional; 

- Principiul cooperării şi coerenţei, în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea 
corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară asupra obiectivelor ce trebuie 
îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate; 

- Principiul parteneriatului public – privat, care recunoaşte importanţa cooptării societăţii civile şi a 
mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei. 

 
3. SCOPUL STRATEGIEI, INSTRUMENTELE ŞI TIPURILE DE INTERVENŢII PROPUSE  
 
3.1. Scopul strategiei şi caracterul multidisciplinar 
Scopul strategiei este reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ 
şi instituţional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie. 
 
Documentul are un caracter multidisciplinar şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea 
executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile. 
 
3.2. Instrumentele şi tipurile de intervenţii propuse  
Rapoartele periodice de evaluare a eficienţei demersurilor anticorupţie implementate de România arată faptul că 
momentul adoptării de noi legi anticorupţie a fost demult depăşit. Este momentul ca la nivelul fiecărei instituţii 
publice, dar şi a celor din sectorul privat, să se pună accent pe implementarea eficientă a standardelor interne şi 
internaţionale anticorupţie. 
 
Totodată, este necesară o schimbare de abordare cu privire la promovarea integrităţii instituţionale. În fapt, orice 
nou dosar ANI sau DNA constituie un eşec al managementului instituţiei de a preveni incidentele de integritate 
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în cel mai larg sens al noţiunii. Soluţia nu poate fi decât asumarea de către conducătorii instituţiilor publice a  
problematicii integrităţii la nivelul organizaţiei. 
 
În susţinerea unei schimbări de abordare a managementului, strategia pune accent pe măsurile de promovare a 
integrităţii instituţionale având ca repere principale: implementarea standardelor etice, eficientizarea 
mecanismelor administrative de control şi sancţionare, protecţia avertizorului de integritate, managementul 
vulnerabilităţilor specifice fiecărei instituţii.  
 
Strategia propune implementarea unor instrumente noi, consacrate ca bune practici europene, precum 
metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie şi introducerea planurilor sectoriale. Acest tip de metodologie a 
fost testată cu succes de către DGA în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2008 – 2010. Pe parcursul 
implementării noii strategii se urmăreşte testarea aplicării acestui instrument şi în cadrul altor instituţii publice. 
În funcţie de rezultate se va putea decide elaborarea unei metodologii unitare care să fie ulterior implementată 
de toate instituţiile publice. 
 
Prezenta strategie răspunde şi recomandărilor privind consolidarea mecanismului de coordonare şi monitorizare 
a implementării măsurilor anticorupţie. 
 
Prin cooperarea cu agenţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea corupţiei, la nivelul secretariatului tehnic se 
urmăreşte operaţionalizarea unui mecanism de valorificare a cazuisticii DNA, PÎCCJ, ANI şi DGA. Acest 
mecanism va facilita evaluarea periodică a eficienţei reacţiei instituţionale şi a măsurilor adoptate de 
managementul instituţiilor publice cu privire la riscurile şi vulnerabilităţile identificate. Suplimentar, cu sprijinul 
ANI se va proceda la identificarea factorilor de risc şi a sectoarelor vulnerabile, în raport cu prevederile Legii 
nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.  
 
Nu în ultimul rând, prin intermediul inventarului de măsuri preventive şi al indicatorilor de evaluare asociaţi 
(anexa 1) se urmăreşte realizarea la nivelul fiecărei instituţii/autorităţi publice a unei autoevaluări periodice 
(semestriale) privind nivelul de utilizare şi eficienţă a măsurilor anticorupţie. Autoevaluarea va viza măsuri 
precum declararea averilor, respectarea regulilor privind cadourile, managementul conflictelor de interese, 
incompatibilităţile, codurile etice şi deontologice, transparenţa decizională, accesul la informaţii de interes 
public, gestionarea fondurilor publice, achiziţiile publice, repartizarea aleatorie a dosarelor sau a sarcinilor de 
serviciu, procedurile de selecţie şi promovare a personalului etc.  
 
Această autoevaluare va fi dublată de un mecanism constând în misiuni tematice de evaluare efectuate de către 
echipe mixte, constituite din experţi ai diferitelor instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale. Acest tip 
de evaluare va viza inclusiv modul concret de aplicare a măsurilor preventive din anexa 1, precum protecţia 
personalului din instituţiile şi autorităţile publice care semnalează încălcări ale legii şi consilierului de 
etică/integritate şi, dacă este necesar, formularea de propuneri pentru consolidarea statutului lor juridic. Acest 
mecanism va prelua bunele practici în materie consacrate la nivelul GRECO, ONU şi OCDE. 
 
Pentru fiecare tip de intervenţie, strategia identifică obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate 
pornind de la abordarea clasică, trihotomică de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie, respectiv, 
prevenire, educaţie şi combatere. 
 
 
4. OBIECTIVELE GENERALE   
 
4.1 Prevenirea corupţiei în instituţiile publice 
Legislaţia naţională anticorupţie dezvoltată de-a lungul ultimului deceniu conţine un set complex de măsuri 
preventive care să asigure un nivel înalt de integritate în administraţia publică din România.  
 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie instituie o obligaţie a 
persoanelor care exercită o funcţie publică de a îndeplini îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor, 
atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională, 
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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. Această obligaţie cu caracter general este subsecvent reglementată prin legi 
speciale, precum şi coduri etice şi regulamente interne ce cuprind o serie de norme referitoare la conduita 
persoanelor din sectorul public şi privat, în concordanţă cu standardele internaţionale în materie. 
 
Răspunderea individuală trebuie însă dublată de asigurarea condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare a 
cadrului normativ existent, monitorizarea şi evaluarea periodică a eficienţei măsurilor adoptate. Acestea 
constituie responsabilităţi ce aparţin conducerii instituţiilor publice şi implică asumarea agendei anticorupţie la 
cel mai înalt nivel. Acesta este unul din obiectivele majore ale prezentei secţiuni ce urmează a fi implementat la 
nivelul tuturor instituţiilor publice.  
 
Strategia cuprinde măsuri specifice pentru creşterea gradului de integritate şi transparenţă în domenii/sectoare 
prioritare precum sistemul judiciar, finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, achiziţiile publice 
şi administraţia publică locală. 
 
Unul din obiectivele majore ale României îl constituie aderarea la OCDE. Iniţial, obţinerea statutului de 
observator la Grupul anticorupţie al OCDE, iar ulterior aderarea la acesta, reprezintă o prioritate a agendei 
naţionale anticorupţie. Aderarea la Grupul de lucru presupune preluarea şi implementarea standardelor şi 
bunelor practici OCDE în lupta împotriva mitei în tranzacţii financiare internaţionale.  
 

Obiectiv specific 1: Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea 
sistematică a măsurilor preventive  
 
Măsuri: 

1. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în 
anexa 1);  

2. Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii 
principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului oricărui fond 
special, incluzând instituţiile publice din subordine5;  

3. Introducerea treptată la nivelul instituţiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de 
corupţie ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate; 

4. Creşterea transparenţei instituţionale prin asigurarea respectării prevederilor privind accesul la 
informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional; 

5. Dezvoltarea soluţiilor de e-governance, e-administration şi e–justice ca platforme de accesare a 
serviciilor publice de către cetăţeni; 

6. Implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea 
civilă; 

7. Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe gestionarea relaţiilor cu 
publicul şi mass-media; 

8. Implementarea standardelor internaţionale şi promovarea unui rol activ al României în cadrul 
iniţiativelor regionale şi internaţionale anticorupţie. 

 
Responsabili: toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv sistemul judiciar. 
 
 
 
 

                                                
5 Standardele de management/control intern, sunt elaborate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1649/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 
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Obiectiv specific 2: Consolidarea integrităţii şi transparenţei sistemului judiciar prin promovarea 
măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice profesionale  
 
Măsuri: 

1. Elaborarea, aprobarea şi implementarea strategiei de integritate în sistemul judiciar; 
2. Reformarea sistemului disciplinar judiciar prin consolidarea rolului şi statutului Inspecţiei Judiciare; 
3. Cooperarea în domeniul integrităţii cu organizaţiile şi instituţiile reprezentative ale profesiilor juridice şi 

conexe; 
4. Elaborarea, aprobarea şi implementarea unui plan de acţiune unitar pentru promovarea integrităţii la 

nivelul instituţiilor publice implicate în buna funcţionare a  justiţiei ca serviciu public. 
 
Responsabili: CSM, ÎCCJ, MP, MJ şi structurile subordonate. 
 

Obiectiv specific 3: Creşterea transparenţei finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale  
 
Măsuri: 

1. Completarea cadrului legislativ privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în 
concordanţă cu Recomandările GRECO6;  

2. Creşterea capacităţii administrative de control a AEP prin asigurarea resurselor necesare; 
3. Organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanţii partidelor politice. 
 

Responsabili: AEP, ANI, CC, ANAF. 
 

Obiectiv specific 4: Consolidarea integrităţii în rândul membrilor Parlamentului  
 

Măsuri: 
1. Susţinerea în Parlament a adoptării unor norme procedurale clare privind deciziile Parlamentului de 

ridicare a imunităţii membrilor săi, pe baza celor mai bune practici din alte state membre ale UE 
(Recomandare MCV); 

2. Pregătirea evaluării României în cadrul rundei IV GRECO – „Prevenirea corupţiei în ceea ce priveşte 
membrii Parlamentului şi în rândul judecătorilor şi al procurorilor”; 

3. Analiza oportunităţii adoptării unui cod etic al membrilor Parlamentului după modelul celui promovat 
de Parlamentul European;  

4. Organizarea de seminarii, consultări şi dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici 
privind integritatea în rândul parlamentarilor şi creşterea încrederii cetăţenilor. 

 
Responsabil: Parlamentul României, Guvernul României prin Ministerul Justiţiei.  
 

Obiectiv specific 5: Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor 
publice 
 
Măsuri: 

1. Elaborarea şi implementarea normelor pentru prevenirea conflictelor de interese în gestionarea 
fondurilor publice şi în cadrul autorităţilor care reglementează, verifică şi adoptă decizii privind 
plângerile în domeniul achiziţiilor publice (Recomandare MCV);  

2. Consolidarea procedurilor şi a capacităţii autorităţilor competente, inclusiv printr-o continuare a 
procesului de revizuire a modului de funcţionare, aflat în desfăşurare în acest domeniu (Recomandare 
MCV);  

                                                
6 Recomandările au fost formulate în rapoartele de evaluare a României, din cadrul celei de-a treia rundă de evaluare 
GRECO, cu privire la incriminările faptelor de corupţie şi transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. Cele două rapoarte au fost adoptate în cadrul celei de-a 49-a reuniuni plenar GRECO, ce a avut loc în perioada 9 
noiembrie – 3 decembrie 2010. 
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3. Scăderea substanţială a numărului de nereguli şi contestaţii, fluidizarea ratei de absorbţie a fondurilor 
comunitare şi eficienta utilizare a fondurilor publice, 

4. Identificarea punctelor deficitare ale SEAP şi remedierea acestora în colaborare cu MCSI.   
 
Responsabili: ANRMAP, ANI, MCSI. 
 

Obiectiv specific 6: Promovarea unui mediu de afaceri concurenţial, corect şi integru  
 
Măsuri: 

1. Implementarea standardelor OCDE, UE, ONU în materia comportamentului etic în afaceri;  
2. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de conformitate între mediul 

privat şi sectorul public;  
3. Organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi mediul de afaceri cu 

privire la agenda naţională anticorupţie şi politicile publice cu impact asupra activităţii economice.  
 

Responsabili: reprezentanţii mediului de afaceri, MJ, MECMA.  
 

Obiectiv specific 7: Consolidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul administraţiei publice 
locale 
 
Măsuri: 

1. Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor;   
2. Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici 

anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale şi creşterea încrederii cetăţenilor; 
3. Elaborarea şi diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupţiei din administraţia publică 

locală7; 
4. Dezvoltarea reţelelor de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel teritorial/local 

după modelul Grupurilor de Acţiune Anticorupţie8.   
 

Responsabili: primarii, preşedinţii consiliilor locale şi judeţene, prefecţii, asociaţiile reprezentative ale 
administraţiei publice locale, MP, MAI, MJ. 
 
4.2 Creşterea gradului de educaţie anticorupţie 
Cunoaşterea de către angajaţi a normelor etice care guvernează exercitarea funcţiei sau a demnităţii publice, a 
atribuţiilor de serviciu, a misiunii şi mandatului diferitelor instituţii publice, a procedurilor de lucru şi a 
sancţiunilor aplicabile constituie precondiţii esenţiale pentru integritatea instituţională. Pe lângă componenta de 
îndrumare îndeplinită prin intermediul consilierilor de etică sau de integritate - care devine incidentă în cauze 
individuale, de cele mai multe ori la solicitarea angajatului - managementul instituţiei trebuie să adopte un rol 
proactiv, şi să asigure, cu regularitate, participarea personalului propriu la cursuri de pregătire specializate 
anticorupţie. Aceste cursuri trebuie să fie adaptate la tipul de serviciu public prestat şi pregătirea profesională a 
angajatului şi să ofere un bagaj solid de cunoştinţe pentru reducerea “zonelor gri” care – din necunoaştere sau 
înţelegere greşită – pot conduce la corupţie.  
 
Pe de altă parte, promovarea integrităţii şi a eticii în viaţa publică nu se poate realiza fără contribuţia şi rolul 
activ al beneficiarilor serviciilor publice. Respingerea corupţiei de către cetăţeni, raportarea iregularităţilor sau 
abuzurilor reprezintă manifestări ale spiritului civic şi ale respectului pentru statul de drept. Aceste valori 

                                                
7 Obiective cuprinse în Proiectul Studiu diagnostic privind fenomenul corupţiei în administraţia publică locală, cofinanţat 
de Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – Axa prioritară 1, 
domeniul major de intervenţie 1.2 – Creşterea responsabilităţii administraţiei publice. Proiectul este implementat de MAI 
prin UCRAP şi DGA. 
8 În cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2008 – 2010, în cooperarea dintre MAI şi Centrul Naţional pentru Integritate, 
au fost înfiinţate Grupurile de Acţiune Anticorupţie care reunesc reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale 
şi serviciilor descentralizate.  
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trebuie însă promovate şi explicate temeinic, începând chiar din şcoală şi dublate de acces facil la informaţiile 
de interes public. Astfel, o componentă fundamentală a strategiei va consta în activitatea de informare a 
cetăţenilor atât cu privire la obligaţiile legale ale instituţiilor şi ale funcţionarilor publici, cât şi cu privire la 
modalităţile de luptă împotriva fenomenului corupţiei, prin mijloacele legale şi civice de care fiecare cetăţean 
dispune. 
 

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculei de formare continuă pentru 
personalul propriu al instituţiilor publice 
 
Măsuri: 

1. Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri periodice privind normele etice şi de conduită; 
2. Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrităţii; 
3. Elaborarea şi diseminarea de ghiduri şi materiale cu caracter informativ privind riscurile şi consecinţele 

faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. 
 
Responsabili: toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv sistemul judiciar. 
 

Obiectiv specific 2: Creşterea gradului de informare a  publicului cu privire la impactul fenomenului de 
corupţie  
 
Măsuri: 

1. Organizarea la nivel naţional şi local a dezbaterilor publice anticorupţie; 
2. Derularea de programe educative destinate tinerilor, în special la nivelul şcolilor, liceelor şi facultăţilor; 
3. Iniţierea şi derularea de proiecte comune cu organizaţii neguvernamentale specializate în domeniul 

anticorupţie. 
 
Responsabili: toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv sistemul judiciar. 

 
4.3 Combaterea corupţiei prin măsuri administrative şi penale  
Cel mai recent raport privind progresele realizate de România în cadrul MCV arată că rezultatele DNA privind 
investigarea şi urmărirea penală a cazurilor de corupţie la nivel înalt, inclusiv a cazurilor în care sunt implicaţi 
foşti sau actuali membri ai Parlamentului sau ai Guvernului, sunt în continuare convingătoare şi s-a putut 
constata o creştere a numărului de condamnări. Cu toate acestea, rezultatele înregistrate la nivelul instanţelor 
prezintă, în continuare, o imagine mixtă. Deşi majoritatea cazurilor de corupţie la nivel înalt se soluţionează în 
termen de trei ani, un număr semnificativ de cazuri importante în care sunt implicaţi demnitari sunt pe rol de 
peste trei ani. În câteva dintre aceste cazuri s-a împlinit deja termenul de prescripţie, total sau parţial, iar alte 
câteva se apropie de acest termen. Raportul evidenţiază totodată că pentru acele cazuri în care s-au pronunţat 
hotărâri definitive, statisticile indică faptul că trendul de înăsprire a pedepselor aplicate în cauze de corupţie 
observat în 2010, cu mai puţine decizii de suspendare, nu a fost menţinut în 2011.  
 
Raportul Comisiei Europene din iulie 2011 notează faptul că demersurile procurorului general de a consolida 
abordarea parchetelor judeţene în combaterea corupţiei la nivel mic şi mediu aduc în continuare îmbunătăţiri. 
Strategiile judeţene de combatere a corupţiei sunt puse în aplicare şi rezultatele acestora sunt revizuite bianual. 
Numărul rechizitoriilor, în astfel de cazuri, a continuat să crească (creştere cu 14% în 2010), existând şi o 
proporţie mai mare de investigaţii ce au condus la trimiteri în judecată. O tendinţă pozitivă în ceea ce priveşte 
complexitatea cazurilor, precum şi gama de tehnici de investigare utilizate, de asemenea, a fost menţinută. 
Totodată, cooperarea cu structurile MAI – DGA şi DIF a avut ca rezultat creşterea indicatorilor de performanţă. 
Cu toate acestea, a existat o scădere semnificativă a numărului de anchete iniţiate din oficiu, aspect ce ar putea 
fi revizuit.  
 
Raportul de evaluare al CE constată faptul că deşi ANI şi-a îmbunătăţit metodologia, iar investigaţiile pe care le 
desfăşoară sunt mai eficiente, monitorizarea de către organismele judiciare şi administrative competente ar 
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trebui îmbunătăţită în mod semnificativ. Sancţiunile aplicate ca urmare a constatărilor făcute de ANI sunt puţine 
la număr, iar cele aplicate sunt rareori disuasive9. 
 
Pe lângă măsurile concrete de continuare a combaterii corupţiei prin mijloacele specifice organelor judiciare şi 
ANI, strategia pune accent şi pe creşterea eficienţei activităţilor de control administrativ. Sunt avute în vedere 
măsurile de protejare a intereselor financiare ale UE10 prin activitatea DLAF. Activitatea de control intern, 
audit, precum şi mecanismele de sancţionare a abaterilor disciplinare pot contribui substanţial la consolidarea 
integrităţii instituţionale. 
 
Nu în ultimul rând, strategia urmăreşte producerea unei schimbări fundamentale de abordare a luptei împotriva 
criminalităţii organizate şi a corupţiei, prin acordarea unei atenţii deosebite procesului de confiscare şi 
recuperare a produsului infracţiunilor.  
 

Obiectiv specific 1: Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate 
şi soluţionare de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4) 
 
Măsuri: 

1. Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii cadrului legislativ material şi procesual penal anticorupţie; 
2. Continuarea efectuării de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de competenţa DNA; 
3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru judecarea într-un termen rezonabil a dosarelor de mare corupţie 

la nivelul tuturor instanţelor de judecată competente; 
4. Continuarea implementării strategiilor de combatere a corupţiei la nivel local elaborate de PÎCCJ ; 
5. Transmiterea de către instanţele de judecată în format electronic a hotărârilor de judecată definitive 

pronunţate în dosarele de competenţa DNA şi publicarea acestora pe site-ul DNA, cu respectarea 
cadrului legal privind protecţia datelor cu caracter personal; 

6. Realizarea unor analize privind fenomenul corupţiei prin utilizarea datelor statistice anuale privind 
activitatea DNA, PÎCCJ, DGA şi DIF; 

7. Consolidarea transparenţei, a cooperării inter-instituţionale şi internaţionale. 
 
Responsabili: DNA, PÎCCJ, parchetele teritoriale, ÎCCJ, instanţele de judecată, MJ, DGA şi DIF. 
 

Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a activităţii de monitorizare şi evaluare a 
averilor şi a intereselor, astfel încât să se obţină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de 
averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilităţi (BM 2) 
 
Măsuri: 

1. Reducerea timpilor de soluţionare a dosarelor prin utilizarea soluţiilor informatice; 
2. Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI şi înaintate instituţiilor/autorităţilor competente 

(parchete, instanţe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă Curţile de Apel, comisii de 
disciplină); 

3. Consolidarea şi eficientizarea cadrului legislativ privind sancţiunile în materia asigurării integrităţii în 
exercitarea funcţiilor publice; 

4. Elaborarea de ghiduri orientative privind procedurile de instrumentare a cazurilor de confiscare a averii, 
pentru judecătorii şi procurorii din Comisiile de cercetare a averii de pe lângă Curţile de Apel; 

5. Dezvoltarea, consolidarea şi implementarea activităţilor cuprinse în protocoalele de colaborare (cu 
valoare operaţională optimă) cu instituţii şi autorităţi publice, monitorizarea periodică a îndeplinirii lor; 

                                                
9 De exemplu, dintr-un total de 82 decizii de incompatibilitate confirmate de instanţe, comisiile disciplinare au aplicat 
sancţiuni doar în 14 cazuri, din care 5 au fost demiteri, iar 5 simple avertismente. 
10 UE şi-a reafirmat una dintre priorităţile sale privind protejarea banilor contribuabililor europeni, adoptând permanent 
măsuri în acest sens: Strategia comună a OLAF, DG Regio, DG Empl şi DG Mare de prevenire a fraudei 2010-2011, 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu Comitetul European Economic şi Social şi Comitetul 
Regiunilor COM(2011) 293 final din 26 mai 2011 
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6. Dovedirea unui istoric de sancţiuni prompte şi disuasive din partea autorităţilor administrative şi 
judiciare în ceea ce priveşte incompatibilităţile, conflictele de interese şi confiscarea bunurilor a căror 
provenienţă nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI (Recomandare MCV); 

7. Adoptarea de măsuri pentru uniformizarea practicilor comisiilor de cercetare a averilor şi pentru 
asigurarea faptului că acestea tratează eficient cazurile, fără a aduce atingere hotărârii instanţei 
(Recomandare MCV); 

8. Îmbunătăţirea cooperării dintre ANI şi alte autorităţi administrative şi judiciare, în special în domeniul 
achiziţiilor publice, şi îmbunătăţirea capacităţii de investigare a ANI prin actualizarea sistemului lor de 
informare şi prin evaluări ale riscurilor clar orientate (Recomandare MCV). 

 
Responsabili: ANI, CSM, comisiile de cercetare a averilor de pe lângă Curţile de Apel, instanţele judecătoreşti, 
instituţiile publice. 
 

Obiectiv specific 3: Asigurarea protecţiei efective a intereselor financiare ale UE în România, prin 
mijloace legislative, operaţionale şi informaţionale specifice (BM 4) 
 
Măsuri: 

1. Creşterea transparenţei privind beneficiarii sumelor provenite de la UE precum şi a acţiunilor 
întreprinse de instituţiile cu atribuţii operaţionale în protecţia intereselor financiare ale UE în România; 

2. Protejarea intereselor financiare ale UE prin mijloace specifice puterii legislative şi judecătoreşti şi 
familiarizarea reprezentanţilor acestora cu iniţiativele europene în domeniu. 

 
Responsabili: DLAF. 
 

Obiectiv specific 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ  
 
Măsuri: 

1. Consolidarea structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul 
instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial;  

2. Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit şi 
control intern; 

3. Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de 
conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice; 

4. Publicarea periodică a unui raport privind sancţiunile disciplinare. 
 
Responsabili: instituţiile publice (la nivel de conducere), Curtea de Conturi, autorităţile (unităţile) de audit şi 
control intern. 
 

Obiectiv specific 5: Recuperarea creanţelor provenite din săvârşirea de infracţiuni 
 
Măsuri: 

1. Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor urmând cele mai bune practici din alte state 
membre UE şi consolidarea practicii judiciare (Recomandare MCV); 

2. Adoptarea cadrului legal privind confiscarea extinsă (Recomandare MCV), pentru asigurarea 
compatibilităţii cadrului legislativ intern cu cel european şi internaţional în materia identificării, 
confiscării, inclusiv extinse, precum şi a valorificării bunurilor provenite din infracţiuni; 

3. Iniţierea unui număr mai mare de investigaţii în cazurile de spălare de bani ca infracţiune de sine 
stătătoare (Recomandare MCV); 

4. Consolidarea cooperării în materia identificării bunurilor provenite din infracţiuni cu instituţiile 
similare din UE şi reţelele specializate CARIN şi ONU, prin intermediul structurii de specialitate din 
cadrul MJ; 

5. Monitorizarea măsurilor asigurătorii şi a confiscărilor dispuse în cauzele de corupţie precum şi a 
stadiului valorificării bunurilor provenite din infracţiuni; 
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6. Diseminarea bunelor practici în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din 
infracţiuni de corupţie. 

 
Responsabili: MP, MJ, MAI, ANAF, instanţele judecătoreşti. 
 
 
5. PLANURILE DE ACŢIUNE 
 
Strategia se completează cu Planul naţional de acţiune (anexa 2) şi planurile sectoriale. Planul naţional pune 
accent pe măsurile instituţionale cu impact general, orientate spre obiective şi domenii prioritare, precum şi pe 
implementarea măsurilor specifice MCV (a se vedea obiectivele specifice 2, 3, 4 şi 5 corespunzătoare 
obiectivului general 1 şi obiectivele specifice 1, 2, 3 şi 5 corespunzătoare obiectivului general 3). 
 
Planurile sectoriale urmează a fi adoptate la nivelul tuturor instituţiilor publice în termen de 90 de zile de la 
adoptarea SNA. Acestea vor include în mod obligatoriu standardele minimale cuprinse în prezenta strategie: 

- formatul standard pentru planul de acţiune (se va folosi formatul planului din anexa 2);  
- abordarea trihotomică: prevenire, educaţie, combatere; 
- inventarul măsurilor preventive (anexa 1); 
- obiectivele specifice şi măsurile cuprinse la punctul 4 din strategie (a se vedea obiectivele specifice 1 şi 

6 corespunzătoare obiectivului general 1, obiectivele specifice 1 şi 2 corespunzătoare obiectivului 
general 2 şi obiectivul specific 4 corespunzătoare obiectivului general 3). 

 
Suplimentar, instituţiile publice sunt încurajate să îşi identifice propriile vulnerabilităţi instituţionale şi riscuri 
asociate principalelor procese de lucru, precum şi măsurile de consolidare a mecanismelor preventive deja 
existente. Secretariatul tehnic al SNA poate oferi, la solicitarea instituţiilor publice, asistenţă în elaborarea 
planurilor sectoriale. 
  
Instituţiile publice sunt încurajate să publice pe propria pagină de internet şi să comunice secretariatului tehnic, 
în termen de trei luni de la adoptarea SNA, informaţii privind: 

- Adoptarea de către conducerea instituţiei publice a declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, 
principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA; 

- Desemnarea coordonatorului la nivelul conducerii instituţiei şi a persoanelor de contact la nivel de 
expert. Persoana de contact desemnată va avea în fişa de post ca atribuţie distinctă transmiterea 
raportului semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupţiei. 
Netransmiterea raportului conform metodologiei de monitorizare poate constitui abatere disciplinară, 
conform legii.  

- Aprobarea şi diseminarea planului sectorial. 
 
6. IMPLICAŢII JURIDICE 

 
Strategia porneşte de la premisa că actualul cadru normativ anticorupţie este suficient dezvoltat, în special în 
ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea DNA.  
 
Cu toate acestea, anumite intervenţii asupra cadrului legislativ şi ajustări ale cadrului instituţional sunt necesare, 
în ceea ce priveşte finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.  
 
Principalele acte normative avute în vedere pentru a fi modificate sunt: 

 Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, 

 H.G. nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 
Pentru asigurarea coerenţei procesului de coordonare şi monitorizare al SNA, Guvernul României va promova 
şi proiecte de modificare/completare ale: 
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 H.G. nr. 79/2010 privind Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul 
reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei,  

 H.G. nr. 1346/2007 privind aprobarea Planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din 
cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei 
sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei.  

 
Ca urmare a evaluărilor privind eficienţa măsurilor anticorupţie aflate în vigoare, este posibil să fie formulate 
propuneri de amendare a legislaţiei privind unele măsuri/concepte preventive precum avertizorul de integritate, 
consilierul de etică, accesul la informaţii de interes public etc. De asemenea, în cadrul implementării strategiei e 
posibil să fie dezvoltate sau actualizate codurile etice sau deontologice.  
 
Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va implica şi adoptarea de acte administrative 
cu caracter normativ ale instituţiilor implicate. De asemenea, vor fi adoptate dispoziţii şi ordine interne pentru 
delegarea în cadrul Secretariatului tehnic al SNA a unui număr de cel puţin 4 experţi din cadrul instituţiilor 
publice sau al organizaţiilor neguvernamentale.  

 
7. IMPLICAŢII BUGETARE 
 
Implementarea SNA se va realiza în limitele şi coordonatele aprobate prin Strategia fiscal-bugetară pentru anii 
2012-2014. Strategia şi planul de acţiune cuprins în anexa 2 sunt documente cu caracter tehnic. Astfel, prin 
standardele minimale de format şi conţinut, atât planul de acţiune naţional cât şi cele sectoriale vor exclude 
măsurile care nu au acoperire financiară. 
 
Asigurarea resurselor financiare necesare implementării SNA se va realiza prin bugetele instituţiilor implicate, 
în limita sumelor stabilite anual cu această destinaţie, conform programelor de buget aprobate potrivit legii. 
 
Pentru asigurarea sustenabilităţii instituţionale şi financiare a rezultatelor SNA, Comisia de monitorizare a 
progreselor înregistrare de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei va 
face demersuri  pentru includerea în cuprinsul Cadrului Naţional Strategic de Referinţă pentru perioada 2014-
2020 şi a programului operaţional finanţat din Fondul Social European a unui obiectiv privind promovarea eticii 
şi integrităţii la nivelul sectorul public şi privat. 
 
8. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI ŞI MONITORIZAREA 
 
8.1. Organisme responsabile cu coordonarea şi monitorizarea implementării strategiei  
Implementarea SNA se va realiza sub autoritatea şi în coordonarea ministrului justiţiei, cu raportare către 
Guvern.  
 
În acest scop, ministrul justiţiei va organiza, cel puţin odată la şase luni, reuniuni de coordonare. O reuniune de 
coordonare se va organiza în luna decembrie, cu ocazia zilei globale anticorupţie. Lucrările reuniunilor de 
coordonare se vor derula ca parte a activităţii Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în 
domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei. La reuniunile de coordonare se va asigura 
reprezentarea celor trei puteri, legislativă, judecătorească şi executivă, precum şi a administraţiei publice locale, 
a mediului de afaceri şi a societăţii civile.  
 
Pentru sprijinirea procesului de monitorizare, la nivelul MJ se va constitui un secretariat tehnic inter-
instituţional cu activitate permanentă. În cadrul acestuia vor putea fi cooptaţi şi experţi din alte instituţii publice, 
precum MAI, ANFP, SGG, dar şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale.  
 
În sprijinul procesului de monitorizare se vor menţine şi dezvolta platformele de cooperare create pe perioada 
consultărilor pentru elaborarea strategiei: 

a. Platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie; 
b. Platforma administraţiei publice centrale; 
c. Platforma administraţiei publice locale; 
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d. Platforma mediului de afaceri; 
e. Platforma societăţii civile. 

 
Platformele vor fi convocate cel puţin o dată la două luni. La reuniunile acestora vor fi invitaţi specialişti şi 
reprezentanţi ai societăţii civile.  
 
8.2. Rapoartele periodice, metodologia de monitorizare şi publicarea raportului anual 
Obiectivele procesului de monitorizare sunt: 

 Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA; 
 Identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi normelor anticorupţie; 
 Creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, în 

sectorul public şi privat. 
 
Stadiul implementării strategiei va fi evaluat pe baza unor rapoarte de monitorizare, elaborate semestrial şi 
anual de către secretariatul tehnic. Rapoartele elaborate de secretariatul tehnic sunt prezentate la nivelul celor 
cinci platforme şi supuse aprobării în cadrul Comisiei de monitorizare în cadrul reuniunii organizate semestrial 
în coordonarea ministrului justiţiei. 
 
Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituţiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activităţi de 
monitorizare care vor include:  

- centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării listei de măsuri preventive anticorupţie 
(anexa 1) , în baza rapoartelor de autoevaluare; 

- centralizarea, în termen de şase luni de la adoptarea strategiei, a situaţiei iniţiale; corespunzătoare anului 
2011, pentru toţi indicatorii măsuraţi în anexa 1; 

- raport semestrial şi anual de monitorizare; 
- documentarea şi diseminarea de bune practici anticorupţie identificate; 
- sondaje de opinie. 

 
Cu titlu de noutate pentru mecanismul de monitorizare a implementării SNA, se introduc următoarele 
mecanisme cu caracter permanent: 

- un mecanism de misiuni tematice de evaluare la nivelul instituţiilor publice. Acest mecanism va implica 
realizarea unor chestionare tematice de evaluare, precum şi derularea unor vizite de evaluare la sediul 
instituţiilor publice de către echipe de experţi formate din reprezentanţii celor cinci platforme de 
cooperare. Evaluările vor avea ca obiect modalităţile concrete de punere în aplicare a SNA cu accent pe 
eficienţa măsurilor preventive din anexa 1. În baza vizitei de evaluare echipele de experţi pot întocmi 
rapoarte de evaluare şi recomandări. 

- evaluarea periodică a eficienţei reacţiei instituţionale şi a măsurilor adoptate de managementul 
instituţiilor publice cu privire la riscurile şi vulnerabilităţile identificate în baza cazuisticii DNA, PÎCCJ, 
ANI, DGA. În cadrul acestui mecanism, în termen de trei luni de la un incident de integritate (trimitere 
în judecată, decizie definitivă a ANI sau hotărâre definitivă de condamnare), la propunerea instituţiilor 
reprezentate în platformele de cooperare, se va solicita instituţiei vizate prezentarea măsurilor adoptate 
pentru remedierea aspectelor care au favorizat săvârşirea faptei.  

 
Metodologia derulării acestor activităţi de monitorizare va fi elaborată de secretariatul tehnic în termen de trei 
luni de la adoptarea strategiei. Metodologia va fi prezentată la nivelul celor cinci platforme şi supusă aprobării 
în cadrul reuniunii de coordonare organizate semestrial în coordonarea ministrului justiţiei. Monitorizarea prin 
mecanismele şi măsurile propuse mai sus se va completa cu concluziile rapoartelor periodice emise de CE (în 
cadrul MCV), GRECO şi ONU, precum şi alte iniţiative regionale sau internaţionale la care România este parte. 
De asemenea, evaluarea impactului strategiei se va realiza prin raportarea la indicatorii externi de performanţă 
anticorupţie. 
 
Anual se va publica un raport de monitorizare a implementării SNA. Raportul va include evaluări privind 
stadiul implementării strategiei, deficienţele constatate şi recomandările pentru remediere.  
 



 

 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 
Bucureşti, România 

www.just.ro 

Pagina 18 din 18 
                                                  

 

10.3. Evaluarea ex-post a impactului strategiei 
Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a resurselor, realizarea 
impactului aşteptat şi eficienţa intervenţiilor. Se vor evalua factorii de succes sau de eşec, cât şi sustenabilitatea 
rezultatelor şi impactului strategiei. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor strategiei, evaluarea ex-post 
trebuie realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractaţi evaluatori 
externi.  


