
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

2014 
 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.) 
Pag.2

 

 

 

 

 CUPRINS 

 

  

1. PREAMBUL  ________________________________________________________________  pag. 03 

 

2. ACTIVITATEA DE EVALUARE _________________________________________________ pag. 06 

 

3. MONITORIZAREA CAZURILOR ÎNAINTATE INSTITUȚIILOR COMPETENTE ____________ pag. 09 

 

4. RESURSE      _________________________________________________________________  pag. 14 

 

5. AGENDA PUBLICĂ __________________________________________________________  pag. 21 

 

6. EVALUAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE_________________  pag. 41 

 

7. TRANSPARENȚĂ ȘI CONȘTIENTIZARE      ________________________________________   pag. 49 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.) 
Pag.3

1. PREAMBUL 

 

 Prezentul raport cuprinde evoluțiile înregistrate în anul 2014 de către Agenția Națională de Integritate în îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute de lege și a angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) 

privind reforma sistemului judiciar și lupta anticorupție. 

 

 În anul 2014, cele mai importante repere ale activității desfășurate au fost reprezentate de: 

 

 obținerea, în urma activității de evaluare desfășurate de inspectorii de integritate, a următoarelor rezultate: 294 cazuri 

de incompatibilitate, 161 conflicte de interese (101 administrative și 60 penale), 29 cazuri privind constatarea unor 

diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate și 29 cazuri referitoare la constatarea indiciilor 

privind săvârșirea unor fapte penale (fals în declarații, infracțiuni asimilate faptelor de corupție și fals intelectual); 

 

 continuarea implementării activităților prevăzute prin Memorandumul privind asigurarea unui mecanism eficient de 

verificare ex-ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice prin 

modificarea cadrului legal și implementarea unui Sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea 

situațiilor care determină un conflict de interese, astfel încât Agenția Națională de Integritate să semnaleze 

autorităților contractante aceste situații în procesul de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din 

fonduri europene; 

 

 exportul de bune practici și consolidarea cooperării internaționale cu instituții din domeniul prevenirii și 

combaterii corupției, cu competențe similare Agenției Naționale de Integritate; 

 

 pregătirea și formare profesională continuă a inspectorilor și a personalului administrativ; 

 

 continuarea eforturilor de transparentizare și conștientizare, în special în cazul punctelor de vedere acordate 

numărului mare de petenți care au solicitat clarificări cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese și al 

incompatibilităților; 

 

 finalizarea Raportului de audit extern al calității managementului A.N.I. pe anul 2013 și comunicarea acestuia 

Consiliului Național de Integritate; 

 

 creșterea numărului de inpectori și a personalului suport; 

 

 transmiterea rapoartelor privind progresele înregistrate de Agenție în baza Strategiei Naționale Anticorupție 

2012 - 2015 și a Mecanismului de Cooperare și Verificare. 
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 La finalul lunii decembrie 2014, situația constatărilor A.N.I. rămase definitive1 în cazul averilor nejustificate, 

conflictelor de interese și a incompatibilităților se prezintă astfel: 

5 decizii definitive și irevocabile ale instanței privind confiscarea averii cu caracter nejustificat, în cazurile constatate de 
A.N.I., din care: 

Nr. persoane Funcții 

2 funcționari publici cu statut special  
[aprox. 1,1 mil € virați la bugetul de stat] 

ofițeri de poliție cu funcții de conducere  

1 director instituție publică director R.A.D.E.T. 
 

1 demnitar autorități centrale prefect 
 

1 manager societate comercială aflată sub autoritatea 
primăriilor 

manager al societății de administrare a imobilelor aflate în 
proprietatea Primăriei Brașov 

 
431 incompatibilități rămase definitive (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii irevocabile ale 
instanțelor), din care: 

Nr. persoane Funcții 

19 - demnitari autorități centrale 10 deputați, 3 senatori, 4 foști sau actuali președinți ai instituțiilor 
publice2, 1 subprefect, 1 secretar de stat 
 

283 - aleși locali 143 consilieri locali, 64 consilieri județeni, 38 viceprimari, 33 primari, 
2 consilieri generali – Consiliul General al Municipiului București, 2 – 
vicepreședinți ai consiliilor județene, 1 – președinte de Consiliu 
Județean  
 

6 - funcționari publici cu statut special 6 polițiști, dintre care 3 cu funcție de conducere 
 

19 - persoane cu funcții de conducere din cadrul 
instituțiilor / autorităților publice centrale sau locale 
 

D.A.D.R.3 – Ialomița; A.J.O.F.M.4 – Iasi; D.J.A.O.V.5 – Brăila;  
C.J.P.6 – Brașov și Caraș Severin; Poliția Locală Vaslui; Spitalul 
Clinic de Urgențe ”Prof. Dr. N. Iobu” – Iași; D.G.F.P.7 Vrancea și 
Harghita; Direcția Națională de Statistică – Neamț; Teatrul  ”Maria 
Filotti” – Brăila; Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” – Iași; Institutul 
Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”; Primăria Mun. 
București; Primăria Mun. Galați; Direcția Generală de Muncă și 
Protecție Socială Olt; Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA; 
Societate comercială la care statul este acționar majoritar; Spitalul 
Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” – Târnăveni 

98 - funcționari publici 
 

 

5 - alte categorii prevăzute de Legea 176/2010 1 membru C.N.S.A.S.8, 1 consilier diplomatic, 3 membri în Consiliul 
de administrație S.R.R.9 

1 - magistrat judecător 
 
 
 
 

                                                 
1 Cauze în care constatãrile A.N.I. au fost menținute (prin decizia instanței sau prin necontestarea raportului de evaluare de către persoana evaluată) 
2 Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Consiliul Concurenței, Autorităţea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor 
3 D.A.D.R. – Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
4 A.J.O.F.M. – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
5 D.J.A.O.V. – Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale  
6 C.J.P. – Casa Județeană de Pensii 
7 D.G.F.P. – Direcția Generală a Finanțelor Publice 
8 C.N.S.A.S. – Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 
9 S.R.R. – Societatea Română de Radiodifuziune 
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82 conflicte de interese administrative rămase definitive (prin necontestarea raportului de evaluare sau prin decizii 
irevocabile ale instanțelor), din care: 

Nr. persoane Funcții 

12 demnitari autorități centrale 10 deputați, 1 senator, 1 secretar general 
 

52 aleși locali 25 consilieri locali, 10 consilieri județeni, 9 primari, 2 
viceprimari, 6 președinți ai consiliilor județene 
 

5 persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice 1 Director D.S.V.S.A.10 – Teleorman, 1 Director D.A.D.R. – 
Botoșani, 1 Director executiv D.G.F.P. Vâlcea, 1 Director 
D.J.A.O.V. Tulcea, 1 Rector - Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași 
 
 

1 magistrat judecător 
 

12 funcționari publici  
 
20  cazuri11 în care au fost întocmite rechizitorii - ca urmare a indiciilor sesizate de către Agenția Națională de Integritate 
privind săvârșirea unor fapte penale: 

Nr. persoane Funcții 

11 - demnitari autorități centrale 1 senator, 10 deputați 
 

1 - magistrat judecător 
 

4 – aleși locali 2 primari, 1 viceprimar, 1 consilier local 

1 - funcționar public 
 
15  cazuri în care instanța a dispus condamnare la închisoare (toate cazurile cu suspendare): 

Condamnări definitive și irevocabile 

Nr. persoane Funcții 
1 - demnitari autorități centrale 1 senator 

 
1 - ales local 1 primar  

 
 
 Condamnări definitive cu recurs, pronunțate de instanța de fond 
 

Nr. persoane Funcții 

11 - demnitari autorități centrale 11 deputați 
 
 

1 persoană încadrată la cabinetul demnitarului consilier personal  
 

 

 

 

                                                 
10 D.S.V.S.A. – Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor  
11 Cele 20 cazuri se referă la posibila săvârșire a infracțiunilor de fals în declarații (3 persoane), infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (2 persoane), conflict de interese penal 
(13 persoane), respectiv la cele de abuz în serviciu (2 persoane) 



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.) 
Pag.6

 

2. ACTIVITATEA DE EVALUARE 

 

2.1. Activitatea de evaluare 

2.2. Evaluarea averilor  

 

 

Diferența totală nejusificată  în cele 29 cazuri - aprox. 15.196.691 Lei 

(aprox. 3.754.742 Euro) 
 

29

Cazuri privind constatarea unor diferențe 
nejustificate între averea dobândită și 

veniturile realizate

2014

Alte funcții

Pers. cu funcții de control / conducere 

Primari

Consilieri județeni

Consilieri locali

Fost judecător

Funcț. publici

Funcț. publici cu statut special

3
5

2

1

2

1

4
12

Categorii de funcții publice - averi nejustificate 
2014

 În perioada decembrie 2010 - 31 decembrie 2014, Agenția Națională de Integritate a finalizat 8.804 dosare, dintre care: 

 

 7.497 dosare clasate, întrucât sesizările 
primite nu îndeplineau condițiile prevăzute 
de lege, intrau în competența altor instituții, 
faptele sesizate nu s-au confirmat sau au 
fost afectate de termenele de prescripție 
prevăzute de lege; 
 
 1.307 dosare în care s-au constatat 
diferențe semnificative între averea 
dobândită și veniturile realizate, 
încălcarea regimului juridic al 
incompatibilităților, al conflictului de 
interese în materie administrativă, indicii 
temeinice privind săvârșirea unor fapte 
de natură penală (conflict de interese, fals 
în declarații, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție etc.). 
 
 Nr. de dosare aflate în lucru la sfârșitul lunii decembrie: 3.048. 

Media dosarelor în lucru pe fiecare inspector, la sfârșitul lunii decembrie: aprox. 90 dosare / inspector. 

7.497

1.307

3.048

0
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6000
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8000

11.852 dosare 
septembrie 2010 - decembrie 2014

dosare clasate

dosare finalizate prin
rapoarte de evaluare

dosare în lucru
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2.3. Evaluarea conflictelor de interese 

 

 

 

2.4. Evaluarea incompatibilităților 
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0
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Conflicte de interese
administrative

Conflicte de interese penale

2014

Primari; 34

Viceprimari; 4

Funcționari 
publici; 18

Consilieri 
locali; 26

Consilieri 
județeni; 2

Personal cu 
funcții de 

conducere și /
sau control 
din cadrul 

inst. publice; 
15

Deputați; 1

Secretari 
generali; 1

Categorii de funcții publice - conflicte de interese 
administrative 

2014 Primari; 17

Viceprimari; 2

Funcționari 
publici; 6

Consilieri 
locali; 4

Personal cu 
funcții de 

conducere și /
sau control 
din cadrul 

inst. publice; 
28

Consilieri 
județeni; 1

Secretari 
generali; 1

Deputați; 1

Categorii de funcții publice - conflicte de interese de 
natură penală 

2014

294

Incompatibilități

2014

Consilieri județeni; 
11

Consilieri locali; 54

Primari; 47

Viceprimari; 54

Deputați; 27 Senatori; 11

Personal cu funcții 
de conducere; 43

Funcționari publici; 
22

Funcționari publici 
cu statut special; 6

Secretar general ; 
1

Secretar de stat; 1

Magistrați; 4

Membrii C.A.; 10

Președinte C.J.; 1

Alte funcții; 2

Categorii de funcții publice - incompatibilități
2014
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2.5. Indicii privind săvârșirea unor fapte penale 

  

 

2.6. Sancțiuni administrative 

Amenzi aplicate de A.N.I. în perioada septembrie 2010 (adoptarea Legii nr. 176/2010) – decembrie 2014: 

• 2.904 - pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de lege; 

• 160 - pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare; 

• 16 - persoanelor din cadrul instituțiilor publice, responsabile de implementarea prevederilor legale, referitoare la 
declarațiile de avere și de interese; 

• 9 - sancțiuni aplicate pentru nerespectarea obligațiilor de către conducătorul instituției publice (ex: nedesemnarea 
persoanei responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010). 

 

 

 

 

29

Infracțiuni asimilate faptelor de 
corupție, fals în declarații, abuz în 

serviciu etc. 

2014

Deputați; 3

Viceprimari; 2

Persoane cu 
funcții de 

conducere / 
control; 11

Judecători; 1

Consilieri locali; 3

Membri ai 
Comitetelor 

Directoriale; 2

Funcționari 
publici; 1

Funcționari 
publici cu statut 

special; 2

Senatori; 1

Primari; 3

Categorii de funcții publice - indicii privind săvârșirea 
unor fapte penale 

2014

AMENZI APLICATE
 în perioada septembrie 2010 - 31 decembrie 2014

2.904

160 16
9

pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute
de lege;

pentru neaplicarea sancțiunilor disciplinare, ca urmare a rămânerii definitive a
raportului de evaluare;

persoanelor din cadrul instituțiilor publice, responsabile de implementarea
prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese;

sancțiuni aplicate pentru nerespectarea obligațiilor de către conducătorul
instituției publice (ex: nedesemnarea persoanei responsabile cu implementarea
prevederilor Legii nr. 176/2010)
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3. MONITORIZAREA CAZURILOR ÎNAINTATE INSTITUȚIILOR COMPETENTE 

3.1. Cazuri înaintate comisiilor de cercetare a averii 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

• Suma totală identificată de A.N.I. în cele 86 de cazuri privind
diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate

80.324.684 LEI
(approx. 19.586.973 €)

Aprox. 1.100.000 € au fost virați către bugetul de stat 

76 persoane cu funcții publice sau demnitari

• în cazul cărora A.N.I. a constatat diferențe semnificative între averea dobândită și 
veniturile realizate;

• cazuri finalizate de A.N.I. după adoptarea Legii nr. 176/2010

Cazuri pe rolul Comisiilor 
de cercetare a averii; 32

Cazuri în care Comisia de 
cercetare a averii a emis 
ordonanța de clasare a 

sesizării A.N.I.; 20

Cazuri suspendate ca 
urmare a contestării 

raportului de evaluare de 
către persoana evaluată; 2

Cazuri suspendate ca 
urmare a sesizării 

organelor penale de 
către Comisia de 

cercetare a averii; 2

Cazuri câștigate de A.N.I. la 
instanța de fond; 8

Cazuri pierdute de A.N.I. la 
instanța de fond; 4

Cazuri aflate pe rolul 
instanței de fond; 8

Cazuri în care Comisia de 
cercetare a averii a dispus 

sesizarea instanței; 20

Stadiul cazurilor înaintate Comisiilor de cercetare a averii
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3.2. Evaluarea conflictelor de interese 

 

 

 

 

10 persoane cu funcții publice sau demnitari

• în cazul cărora A.N.I. a constatat diferențe semnificative între averea 
dobândită și veniturile realizate;

• cazuri finalizate înainte de adoptarea Legii nr. 176/2010

Suspendate; 1

Pierdute prin decizia 
definitivă și irevocabilă a 

instanței; 1

Câștigate prin decizia 
definitivă și irevocabilă a 

instanței; 5

Pe rolul instanței de fond; 
2 Pe rolul Înaltei Curți de 

Casație și Justiție; 1

Stadiul dosarelor înaintate instanțelor de judecată 
(cazuri finalizate înainte de adoptarea Legii 176/2010)

0
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400

500

Conflicte de interese

451

Număr total de conflicte de interese 
aprilie 2008 - decembrie 2014

0
100
200
300

Conflicte de interese
administrative

Conflicte de interese penale

252
199

aprilie 2008 - decembrie 2014
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3.3. Evaluarea incompatibilităților 

 

 

 

Definitive în 
urma deciziei 
instanței; 40

Definitive prin 
necontestare; 

42

Anulate prin 
decizia 

instanței; 8

Suspendate; 7

În termenul 
legal de 

contestare / 
recurare; 33

Câștigate pe 
fond; 39

Pierdute pe 
fond; 17

Pe rolul 
instanței de 

fond; 66

Pe rolul 
instanței; 122

Din cele 252 conflicte de interese administrative 
constatate de A.N.I.

În curs de 
soluționare; 

104

Neînceperea 
urmăririi 
penale 

(N.U.P.); 54

Începerea 
urmăririi 

penale (Î.U.P.); 
1

Trimitere în 
judecată; 13

Condamnați la 
închisoare cu 
suspendare; 

14

Ordonanță de 
clasare; 11

Amendă 
administrativă

; 2

Soluții emise de organele judiciare competente în cele 
199 conflicte de interese penale

constatate de A.N.I. 

0

500

1000

Incompatibilități

1010

Număr total de incompatibilități 
aprilie 2008 - decembrie 2014

0

100

200

300

400

500

Definitive (stare de 
incompatibilitate 

menținută)

Contestate în instanță 
(aflate pe rolul 

instanței)

În termenul legal de
contestare / recurare

Anulate prin decizia 
instanței

Suspendate

431 421 82 53 23

Status cazuri incompatibilități
aprilie 2008 - decembrie 2014
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Stadiul celor 354 cazuri de incompatibilitate care au ajuns pe rolul Comisiilor de disciplină:

 

3.4. Cazuri înaintate organelor de cercetare penală 

Soluțiile organelor de cercetare penală în 490 cazuri sesizate de A.N.I. în perioada aprilie 2008 - decembrie 2014: 
 

 
  

• Persoana evaluată a demisionat sau și-a încheiat mandatul înainte de transmiterea actului de
constatare / raportului de evaluare la Comisia de disciplină153 cazuri

• Persoana evaluată a demisionat sau și-a încheiat mandatul înainte de luarea unei decizii de
către Comisia de disciplină76 cazuri

• Persoana evaluată a fost eliberată din funcție55 cazuri

• Au fost aplicate reduceri salariale între 5 - 10% pe o perioadă cuprinsă între 1 - 6 luni, iar, în
unele cazuri, s-a dispus retragerea persoanei din funcția care genera starea de incompatibilitate29 cazuri

• Termenul în care puteau fi aplicate sancțiunile disciplinare a expirat, astfel încât nu au fost luate
măsuri de către Comisia de disciplină în cazul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate11 cazuri

• Suspendarea dreptului de a avansa în gradul de salarizare sau în funcție pe o perioadă
determinată de timp8 cazuri

• Comisia de disciplină a refuzat să ia vreo măsură sau să dezbată cazurile persoanelor aflate în
stare de incompatibilitate6 cazuri

• Au fost aplicate avertismente verbale sau scrise6 cazuri

• Decizia Prefectului de eliberare din funcție a fost anulată de instanță după ce persoana evaluată
a formulat plângere2 cazuri

• Retragere indemnizație pentru o ședință2 cazuri

• Persoana aflată în stare de incompatibilitate nu a fost validată în funcția de consilier local2 cazuri

• Persoana aflată în stare de incompatibilitate a fost transferată la altă instituție1 caz

• Sesizarea A.N.I. a fost clasată fără a se lua măsuri disciplinare1 caz
• Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate pentru o 

perioadă de 2 luni1 caz

• Comisia de disciplină a decis retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de un an1 caz

251

177

2
20

1 22 15 2
Soluții definitive de neînceperea 
urmăririi penale (N.U.P.)
Pe rolul organelor de cercetare
penală
Începerea urmăririi penale
(Î.U.P.)
Întocmire rechizitoriu și trimitere 
în instanță
Achitat prin decizia instanței

Ordonanță de clasare

Condamnați la închisoare cu 
suspendare 
Amendă administrativă
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Pe rol; 324

Decizii de 
menținere a 
sancțiunilor 

contravenționale 
aplicate de 

A.N.I.; 1.229

Decizii de 
anulare a 

sancțiunilor 
contravenționale 

aplicate de 
A.N.I.; 265

Definitive și
irevocable; 

1.494

Din cele 1.818 plângeri împotriva amenzilor 
administrative aplicate de A.N.I.:

 
Motivarea celor 273 soluții de N.U.P. și Ordonanțe de clasare emise de organele de cercetare penală 

 
 

 
 

3.5. Sancțiuni administrative 

Din cele 1.818 plângeri împotriva amenzilor administrative aplicate de A.N.I. începând cu anul 2008 și până în prezent, 
instanţele au emis decizii definitive şi 
irevocabile în 1.494 cazuri, după cum 
urmează: 

 

 1.229 (82,26%) decizii de menținere a 
sancțiunilor contravenționale aplicate de 
A.N.I.; 
 
 
 265 (17,74%) decizii de anulare a 
sancțiunilor contravenționale aplicate de 
A.N.I. 

 

 

 

12

7
1 1 1

Fapta nu există
 (art. 16, lit. a)

Fapta nu e prevăzută de 
legea penală / nu a fost 
săvârșită cu vinovăție 

(art. 16, lit. b)

Lipseste plângerea prealabilă, 
autorizarea sau sesizarea 

organului competent ori o altă 
condiție prevăzuta de lege

(art. 16, lit. e)

A intervenit amnistia sau 
prescripția, decesul sau 

radierea
(art. 16, lit. f)

Ordonanța nu a fost redactată

Motivarea soluțiilor emise în conformitate cu prevederile noului Cod Penal

138

58 49
4 2

Lipsa intenției           
(art. 10, lit. d.  - latura 

subiectivă - din Codul de 
Procedura Penală)

Fapta există, dar aceasta
nu constituie pericol social
(art. 10, lit. b^1 din CPP)

Fapta nu există
(art. 10, lit. a. din CPP)

Fapta nu a cauzat nicio 
consecință legală 

(art. 10, lit. d.  - latura 
obiectivă - din CPP)

A intervenit termenul de 
prescripție 

(art. 10, lit. g. din CPP)

Motivarea soluțiilor emise în conformitate cu prevederile vechiului Cod Penal
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4. RESURSE 

 

4.1. Resurse financiare 

Prin Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat 
pe anul 2014 s-a aprobat bugetul de 
cheltuieli al Agenției Naționale de 
Integritate, pe anul 2014, în sumă totală de 
19.390.000 Lei (aprox. 4.308.800 Euro), din 
care: 
 
 Cheltuieli de personal - 8.080.000 Lei;  
 Bunuri și servicii - 9.078.000 Lei; 
 Cheltuieli de capital – 2.232.000 Lei. 
 

 

 

Conform Ordonanței Guvernului nr. 9/31 iulie 

2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2014, Agenția Națională de Integritate 

a dispus virarea sumei de 48.000 Lei de la 

categoria  „Bunuri si servicii” la categoria 

„Cheltuieli de capital”. 

 

Conform art 48, alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu 

completările și modificările ulterioare,  Agenția 

Națională de Integritate a virat suma de 

77.000 Lei de la categoria  „Bunuri si servicii” la categoria „Cheltuieli de capital”. 

 

Conform Ordonanței de Urgență  a 

Guvernului nr. 59/2014 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 

2014, Agenția Națională de Integritate 

a diminuat bugetul de la categoria  

„Cheltuieli de personal” cu suma de 

60.000 Lei.  

 

Conform art. 47, alin. (13) din Legea 

500/2002 privind finanțele publice, cu 

completările și modificările ulterioare,  

Agenția Națională de Integritate a virat 

suma de 123.000 Lei de la categoria „Bunuri si servicii” la categoria „Cheltuieli de capital”. 

7.520.000
8.330.000

2.449.000

Bugetul Agenției Naționale de Integritate la 
sfârșitul anului 2014 

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii 

Cheltuieli de capital

8.080.000
8.953.000

2.357.000

Buget rectificat

Cheltuieli de
personal

Bunuri și servicii 

Cheltuieli de capital

8.080.000
9.078.000

2.232.000

Bugetul A.N.I. alocat pentru anul 2014

Cheltuieli de personal Bunuri și servicii Cheltuieli de capital
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Conform art 54, alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare, Agenția Națională 

de Integritate a diminuat bugetul cu suma de 1.031.000 Lei, astfel: 

 de la categoria  „Cheltuieli de Personal”, suma de 500.000 Lei; 

 de la categoria  „Bunuri si servicii”, suma de 500.000 Lei; 

 de la categoria „Cheltuieli de capital”, suma de 31.000 Lei. 

 

 Achiziții publice 

În perioada ianuarie - decembrie 2014, au fost atribuite următoarele contracte: 

Data Denumire contract 
Valoarea contractului     

(Lei, fără TVA) 

12 februarie Servicii de monitorizare Mass-media 30.030,00 Lei 

29 ianuarie 
Serviciu de Audit Extern al Managementului A.N.I pentru 

anul 2013 
386.904,00 Lei 

04 martie 
 

Servicii de administrare și 
mentenanță servicii și server mail 

(IBM DOMINO) 
4.637,10 Lei 

14 martie Servicii de arhivare și servicii conexe 3.603.976,87 Lei 

17 martie 
Servicii pentru administrare 
mentenanță rețea electrică, 

aferentă infrastructurii critice I.T. 
27.000,00 Lei 

17 martie 
Servicii de întreținere și reparații 

auto 
89.000,00 Lei 

18 martie Servicii pentru repararea sediului 193.781,98 Lei 

07 aprilie 
Servicii certificate semnătură 

electronică 
6.570,00 Lei 

14 mai 
Suplimentare servicii pentru 

repararea fațadei sediului A.N.I. 
15.995,99 Lei 

28 iulie 
Servicii de audit financiar pentru Proiectul cod SMIS: 

48836 
72.316,80 Lei 

07 august Servicii de expertiză contabilă 20.000,00 Lei 

07 august Servicii de audit tehnic pentru Proiectul cod SMIS: 48836 89.280,00 Lei 
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4.2. Resurse umane 

 

 Structura personalului 

La sfârșitul lunii decembrie 2014, în cadrul Agenției Naţionale de Integritate își desfășurau activitatea un număr de 99 angajați.  

 
 
* Serviciul de Tehnologia Informației / Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare / Registratura Generală 

** Cabinet Demnitar Preşedinte / Compartiment Audit Public Intern / Direcția Economică / Serviciul Resurse Umane 

 
 
 Politica recrutării de personal în perioada ianuarie - decembrie 2014 

a) ocuparea posturilor vacante de execuție: 
 1 funcționar public de execuție a fost numit în funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, prin concurs; 
 1 funcționar public de execuție a fost numit în funcția de expert, clasa I, grad profesional principal, prin concurs; 
 2 funcționari publici de execuție au fost numiți în funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, prin transfer; 
 1 funcționar public de execuție cu statut special a fost reintegrat în funcția publică deținută anterior; 
 1 persoană angajată cu contract individual de muncă a fost numită în funcția de referent IA la Compartimentul Protecția 
Muncii, Serviciul Resurse Umane; 

29 septembrie 

Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru 
menținerea Sistemului integrat de management al 

securității informației (S.M.S.I.), dezvoltare și maturizare a 
procesului de management al continuității (B.C.) 

141.732,00 Euro 

01 octombrie 

Contract subsecvent de prestări servicii de consultanţă şi 
asistenţă tehnică pentru menţinerea sistemului integrat de 

management al securităţii informaţiei (S.M.S.I.), 
dezvoltarea şi maturizarea procesului de management al 

continuităţii (B.C.) 

38.475,00 Lei 

17 octombrie 
Contract subsecvent de servicii de arhivare (fizică, 

electronic) și servicii conexe 
2.008.969,92 Lei 

21 noiembrie 
Contract de prestări servicii de auditare si certificare ISO 

27001:2013 
63.000,00 Lei 
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 1 funcționar public de execuție a fost numit în funcția de consilier, clasa I, grad profesional asistent, prin concurs de 
recrutare; 
 1 funcționar public de execuție a fost numit în funcția de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, prin concurs 
de recrutare; 
 1 funcționar public de execuție a fost numit în funcția de consilier, clasa I, grad profesional debutant, prin concurs de 
recrutare; 
 4 funcționari publici de execuție cu statut special au fost numiți în funcție publică de execuție specifică de inspector de 
integritate (1 inspector de integritate superior, 2 inspectori de integritate principal, 2 inspectori de integritate debutant); 
 1 funcționar public de conducere cu statut special a fost numit în funcție publică de conducere specifică de șef serviciu; 
 1 funcționar public de execuție a fost numit în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, prin concurs 
de recrutare; 
 pentru 1 persoană cu contract individual de muncă s-a prelungit contractul individual de muncă. 

 
b) definitivare pe funcție publică cu statut special: 

 3 inspectori de integritate, clasa I, grad profesional debutant, au fost definitivați pe funcția publică cu statut special de 
inspector de integritate, clasa I, grad profesional asistent. 
 

c) promovare în grad profesional: 

 Agenția Națională de Integritate a organizat la data de 24.03.2014 concurs de promovare în grad a unui inspector de 
integritate, grad profesional principal, pe funcția publică cu statut special de inspector de integritate, grad profesional superior; 

 
 De asemenea, A.N.I. a organizat în perioada 10 - 15 decembrie 2014, concurs de promovare în grad pentru: 1 inspector 
de integritate, grad profesional principal, pe funcția publică de execuție cu statut special de inspector de integritate, grad profesional 
superior, 1 consilier juridic, grad profesional principal, pe funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional superior, 2 
consilieri, grad profesional principal, pe funcția publică de execuție de consilier, grad profesional superior. 

 
d) suspendarea raportului de serviciu: 

 1 inspector de integritate, clasa I, grad profesional superior, este suspendat pe perioada cercetării administrative; 
 3 inspectori de integritate, clasa I, grad profesional principal, și-au suspendat, de drept, raporturile de serviciu pe perioada 
concediului de maternitate; 
 1 funcționar public de execuție și-a reluat activitatea în cadrul Agenției Naționale de Integritate (revenire din concediu 
creștere copil); 
 2 inspectori de integritate, clasa I, grad profesional principal, și-au suspendat raporturile de serviciu pe perioada 
concediului de creștere a copilului; 
 1 funcționar public de execuție, din cadrul Serviciului Avizare și Legislație, și-a suspendat raporturile de serviciu pe 
perioada concediului de creștere a copilului. 
 

e) modificarea raportului de serviciu: 
 1 funcționar public de execuție a fost detașat de la Agenția Națională de Integritate la Ministerul Transporturilor; 
 pentru un funcționar public de execuție s-a prelungit detașarea de la Agenția Națională de Administrare Fiscală la Agenția 
Națională de Integritate; 
 1 funcționar public de conducere cu statut special a fost mutat la cerere de pe funcție publică de conducere cu statut 
special pe funcție publică de execuție cu statut special; 
 4 funcționari publici de execuție cu statut special au fost mutați în cadrul altui compartiment; 
 pentru un funcționar public de execuție s-a prelungit detașarea la Ministerul Transporturilor; 
 1 funcționar public de execuție și-a încetat detașarea în cadrul Agenției Naționale de Integritate; 
 15 funcționari publici de execuție au fost mutați definitiv, cu acordul scris al acestora, pe funcție publică de execuție 
vacantă echivalentă. 
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f)  încetarea raportului de serviciu: 
 2 consilieri juridici, clasa I, grad profesional asistent, și-au încetat activitatea în cadrul Compartimentului Contencios, 
Serviciul Avizare și Legislație, Direcţia Generală Juridică, Relaţii Publice și Comunicare; 
 2 inspectori de integritate, clasa I, grad profesional superior, și-au încetat activitatea în cadrul A.N.I. (1 inspector de 
integritate a încetat activitatea în cadrul Agenției prin aplicarea sancțiunii „destituire din funcția publică” și 1 inspector de 
integritate a încetat activitatea prin demisie); 
 1 consilier, clasa I, grad profesional superior, și-a încetat activitatea în cadrul Compartimentului de Investiții și Achiziții 
Publice, Direcția Economică, prin transfer;   
 1 referent IA și-a încetat activitatea în cadrul Compartimentului Protecția Muncii, Serviciul Resurse Umane, prin 
pensionare. 
 
 

 Politica pregătirii profesionale a personalui propriu în perioada ianuarie  - decembrie 2014 

DATA DENUMIRE TRAINING LOCAȚIA PERSONAL PREGĂTIT 

ianuarie - aprilie „Limba germană extensiv” 
Institutul GOETHE,   

București 
1 personal contractual 

03 - 05 februarie „Etică și integritate instituțională” 

Institutul European 
din România, în 
parteneriat cu 

Ministerului Justiției 

2 funcționari publici 

mai - iunie „Limba germană extensiv” 
Institutul GOETHE,   

București 
1 personal contractual; 

1 inspector de integritate 

05 - 08 iunie 
„Managementul contabilității în 

instituțiile publice” 

Complex CRIȘAN, 
Delta Dunării, Județul 

Tulcea 
1 funcționar public 

20 - 22 iunie „Curs de salarizare” 
Cheile Grădiștei, 
Județul Brașov 

2 funcționari publici 

septembrie -
noiembrie 

„Limba Germană extensiv” București 
1 persoanal contractual; 
1 inspector de integritate 

02 - 06 iulie 
„Contabilitatea sectorului public în 

conformitate cu reglementările 
naționale și internaționale” 

Mamaia, Județul 
Constanța 

2 funcționari publici 

13 - 20 iulie 
„Măsuri de control și antifraudă 

privind fondurile europene” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 

27 iulie - 03 august „Managementul proiectelor europene” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 

03 - 10 august 
„Management și Leadership în 

sectorul public” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 

03 - 10 august „Bazele administrației publice” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 

10 - 17 august „Salarizarea personalului bugetar” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
2 funcționari publici 

10 - 17 august 
„Contracte administrative, patrimoniu 

și achiziții publice” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 

10 - 17 august „Sănătatea și securitatea în muncă” 
Jupiter, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 

21 - 24 august 
„Aplicarea noului Cod Civil și a noului 

Cod de Procedură Civilă” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 
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31 august - 07 
septembrie 

„Managementul instituțiilor publice” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 

31 august - 07 
septembrie 

„Funcționarul și administrația publică” 
Mamaia, Județul 

Constanța 
1 funcționar public 

07 - 14 septembrie 
„Contracte administrative, patrimoniu 

și achiziții publice” 
Băile Felix, Județul 

Bihor 
1 persoanal contractual 

30 septembrie 
„Tranziție la ISO/IEC 27001:2013” – 

Sistemul de Management al 
Securității Informației” 

București 7 funcționari publici 

20 - 25 octombrie „Managementul Resurselor Umane” 
Sinaia, Județul 

Prahova 
1 funcționar public 

31 octombrie 
„Inventariere – prezentare în amănunt 

și studii de caz” 
București 6 funcționari publici 

02 - 07 noiembrie 
„Buget, finanțe și contabilitatea 

publică” 
Predeal, Județul 

Sinaia 
2 funcționari publici 

09 - 16 noiembrie 
„Etică, transparență și combaterea 
corupției în administrația publică” 

Sinaia, Județul 
Prahova 

1 funcționar public 

16 - 21 noiembrie 
„Transparența deciziilor publice, 
comunicare și reguli de acces la 

informații legale” 

Poiana Brașov, 
Județul Brașov 

2 funcționari publici 

27 - 28 noiembrie Curs Excel București 2 funcționari publici 

28 noiembrie - 01 
decembrie 

„Legislația muncii și gestionarea 
eficientă a resurselor umane” 

Poiana Brașov, 
județul Brașov 

1 funcționar public 

03 - 05 decembrie 
„Auditarea securității rețelelor de 

calculatoare” 
București 

2 angajați contractuali; 
5 funcționari publici; 

1 inspector de integritate 

07 - 12 decembrie 
„Managementul relațiilor publice. 

Relații cu mass-media” 
Sinaia, Județul 

Prahova 
1 funcționar public; 

1 angajat contractual 

08 - 09 decembrie 
„Auditor pentru Sistemul de 

Management al Serviciilor – ISO/IEC 
20000 – 1 : 2011” 

București 7 funcționari publici 

 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate 

Ca urmare a reorganizării activității, a fost actualizat Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate. 

Aprobat prin ordinul Președintelui Agenției Naționale de Integritate nr.13291/15.09.2014, Regulamentul de organizare și funcționare 

al Agenției Naționale de Integritate a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 701/24.09.2014, în conformitate cu 

prevederile art. 16, alin. (4) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Activitatea Comisiei de disciplină 

În perioada de referință, în urma finalizării procedurii cercetării administrative, Comisia de disciplină organizată la nivelul Agenției 
Naționale de Integritate a propus și aplicat următoarea sancțiune disciplinară în cazul unui funcționar public cu statut special: 
 destituirea din funcția publică, conform prevederilor art. 77, alin. (3), lit. e din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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4.3. Resurse tehnice 

 

Stadiul “PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile 
publice” 

 

 La inițiativa Agenției Naționale de Integritate, Guvernul a adoptat la data de 30 ianuarie 2013 un Memorandum ce va 

permite Agenției să pună în aplicare un Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice. Având 

în vedere importanța utilității Sistemului informatic, la data de 26 februarie 2014, la invitația Comisiei Europene, Președintele Agenției 

a prezentat Comisiei în cadrul unei reuniuni tehnice de lucru cu tema prevenirii conflictelor de interese în România, domeniul de 

activitate al A.N.I. și experiența acumulată în desfășurarea activității, precum și elementelele specifice ale Sistemului informatic 

“PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”. 

 În urma procedurii de achiziție publică organizată de ANI, la data de 05 martie 2014 a avut loc deschiderea ofertelor în 

vederea atribuirii contractului de servicii pentru “PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a 

conflictelor de interese în achizițiile publice” (valoarea totală a proiectului este de  31.300.671,25 Lei - aprox. 7 milioane 

Euro). La data de 27 iunie 2014, a fost semnat contractul de servicii pentru implementarea Proiectului “PREVENT – 

Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”. 

 În perioada martie - octombrie 2014, au fost transmise către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” trei rapoarte trimestriale de progres al proiectului. 

  La data de 30 iunie 2014, a fost semnat și contractul de servicii pentru informare și publicitate proiect. 

 În perioada de referință, au fost achiziționate echipamentele T.I.C. și birotică pentru managementul proiectului, precum și 

serviciile de audit financiar intermediar al Proiectului “PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a 

conflictelor de interese în achizițiile publice”. 

 La data de 05 august 2014, a fost finalizat Raportul de audit financiar intermediar al Proiectului “PREVENT – 

Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”, elaborat de către S.C. 

SENIOR AUDIT SERVICES S.R.L. 

 La începutul lunii septembrie 2014, a fost depusă prima Cerere de rambursare a proiectului la Ministerul pentru 

Societatea Informațională, în valoare de 11.105.860,79 Lei. Astfel, la data de 26 septembrie 2014, a avut loc predarea Pilotului 

“PREVENT – Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice” către 

echipa de implementare a proiectului, iar, la data de 29 septembrie 2014, a fost prezentat Comitetului Director prototipul funcțional. 

La sfârșitul lunii septembrie, Organismul Intermediar pentru Societatea Informațională a transmis Agenției notificarea de aprobare 

integrală a Cererii de rambursare nr. 1. 

 La data de 10 octombrie 2014 a avut loc Conferința de lansare a Proiectului “PREVENT – Implementare Sistem 

informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”. La conferință a participat un număr de 90 de 

persoane din diferite instituții publice, mass-media, ambasade, membri ai Consiliului Național de Integritate, precum și de la 

Reprezentanța Comisiei Europene în România. 

 La data de 02 decembrie 2014 a fost elaborat Raportul intermediar de audit tehnic al proiectului. 
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5. AGENDA PUBLICĂ 

 

5.1. Participarea la conferințe și seminarii 

Data Tip eveniment Organizator Locație Tema 

22 - 24 
ianuarie 

Seminar 

 
FREEDOM HOUSE 

România 
 

Ministerul Justiției 
 

C.S.M. 
 

Ministerul Public 
 

D.N.A. 
 

I.N.M. 
 

Direcția de 
Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociația Națională 
a Specialiștilor în 

Achiziții 
 

EXPERT Forum 
 

Asociația ACTORI 
EUROPENI 

Grand Hotel SEVERUS 
RESORT, 

Zalău 
 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, din cadrul 
Proiectului „Combaterea 

criminalității în domeniul 
achizițiilor publice. O abordare 

operațională” 

28 ianuarie Conferință 

European Anti-
Fraud Office 

 
EXPERT Forum 

 
Partners for Social 

Development 
(Croația) 

Hotel MINERVA, 
București 

 
Conferința „Provocări și soluții 

pentru îmbunătățirea cadrului legal 
și instituțional privind achizițiile 

publice din România”, parte a 
Proiectului „Cross Country Legal 
and Institutional Framework for 
Suppression of Fraud in Public 

Procurement” 

6 februarie Conferință 
Agenția Națională 

de Integritate 
Sediul Agenției 

Naționale de Integritate 

Conferința de închidere a Proiectului 
„Servicii publice eficiente prin 

simplificarea procedurii de 
completare, arhivare și analiză a 
documentelor în cadrul Agenției 

Naționale de Integritate și 
facilitarea 

accesului electronic la informații 
de 

interes public” 
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6 februarie Conferință EXPERT Forum 
Hotel HILTON, 

București 

 
Raportul anual EFOR: erorile lui 

2013; remedii 
Costurile desprinderii de Occident: 

o evaluare pe stat de drept și 
economie 

Adevăratele priorități în 
descentralizare: întărirea 
comunelor și municipiilor 

 

19 - 21 
februarie 

Seminar 

FREEDOM HOUSE 
România 

 
Ministerul Justiţiei 

 
Consiliul Superior 

al Magistraturii 
 

Ministerul Public 
 

Direcţia Naţională 
Anticorupţie 

 
Institutul Naţional al 

Magistraturii 
 

Direcţia de 
Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociaţia Naţională 
a Specialiştilor în 

Achiziţii 
 

EXPERT Forum 
 

Asociaţia ACTORI 
EUROPENI 

 
EXPERT Forum 

 

Hotel PRESIDENT, 
Târgu-Mureş 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, din cadrul 
Proiectului „Combaterea 

criminalității în domeniul 
achizițiilor publice. O abordare 

operațională” 

27 februarie Conferință 
Direcția Națională 

Anticorupție 
Cercul Militar Național 

Ședință de bilanț în vederea 
prezentării Raportului privind 

activitatea desfășurată de către 
Direcția Națională Anticorupție în 

anul 2013 

05 martie Conferință Ministerul Public 

 
Sala de Conferință, 
Serviciul Român de 

Informații 

Lansarea Raportului de activitate a 
Ministerului Public pentru anul 

2013 

12 - 14 
martie 

Seminar 

FREEDOM HOUSE 
România 

 
Ministerul Justiției 

 
C.S.M. 

 
Ministerul Public 

Hotel PRESIDENT, 
Băile Felix 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, din cadrul 
Proiectului „Combaterea 

criminalității în domeniul 
achizițiilor publice. O abordare 

operațională” 
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D.N.A. 

 
I.N.M. 

 
Direcția de 

Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociația Națională 
a Specialiștilor în 

Achiziții 
 

EXPERT Forum 
 

Asociația ACTORI 
EUROPENI 

21 martie Conferință 
Uniunea Națională a 

Judecătorilor din 
România 

Hotel 
INTERCONTINENTAL, 

București 

Lansarea Raportului privind 
sistemul de justiție din România 

26 - 28 
martie 

Conferință Ministerul Public Motel BUCIUM, Iași 

„Metode de investigare a 
infracțiunilor de mică corupție în 
contextul noilor reglementări ale 

Codului Penal și Codului de 
Procedură Penală. Prezentarea 
jurisprudenței parchetelor în 

materia conflictului de interese 
pentru semestrul II / 2013” 

28 martie Videoconferință EXPERT Forum 
Hotel MINERVA, 

București 

„Măsuri anti-fraudă privitoare la 
achizițiile publice din Piața Unică a 

Uniunii Europene. Soluții 
legislative, instituționale și tehnice” 

31 martie Conferință 
Ministerul 

Afacerilor Externe 

 
Sediul Ministerului 

Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, 

Chișinău 
(Rep. Moldova) 

Cea de-a doua reuniune a Comisiei 
mixte interguvernamentale pentru 
integrarea europeană a Republicii 

Moldova 

02 - 04 
aprilie 

Seminar 

FREEDOM HOUSE 
România 

 
Ministerul Justiției 

 
C.S.M. 

 
Ministerul Public 

 
D.N.A. 

 
I.N.M. 

 
Direcția de 

Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociația Națională 
a Specialiștilor în 

BEST WESTERN 
AMBASSADOR Hotel, 

Timișoara 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, din cadrul 
Proiectului „Combaterea 

criminalității în domeniul 
achizițiilor publice. O abordare 

operațională” 
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Achiziții 
 

EXPERT Forum 
 

Asociația ACTORI 
EUROPENI 

07 - 11 
aprilie 

Seminar 

Ministerul Justiției 
 

Institutul Național al 
Magistraturii 

 
Sediul Băncii Mondiale 

din România,  
București 

Ultima reuniune a proiectului derulat 
în perioada 2012 - 2013, dedicat 
formării de formatori în materia 

recuperării creanțelor provenite din 
infracțiuni 

08 - 09 
aprilie 

Conferință 

Ministerul Justiției 
 

Ambasada Marii 
Britanii la București 

 
Fundația KONRAD 

ADENAUER 
 

Consiliul Cooperării 
Regionale 

Sediul Ministerului 
Justiției 

Conferința regională privind 
promovarea bunelor practici în 

combaterea corupției la nivel înalt 
și în recuperarea creanțelor 

provenite din infracțiuni 

11 aprilie Conferință 

Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale și 
Administrației 

Publice 

 
Hotel CONTINENTAL, 

București 
 

Evenimentul anual de informare 
privind stadiul implementării 

Programului Operațional 
„Dezvoltarea Capacității 

Administrative” – acordarea 
Certificatului de excelență în 

administrația publică 

28 aprilie 
Conferință de 

presă 

Comisia Europeană 
– Reprezentanța în 

România 
 

Consiliul Național 
de Soluționare a 

Contestațiilor 

Sediul Reprezentanței 
în România a Comisiei 

Europene 

Prezentarea Raportului de activitate 
al  Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor pe anul 
2013 

07 - 08 mai Conferință Ministerul Public 
Hotel PALACE, 

 Sinaia 

„Metode de investigare a 
infracțiunilor de mică corupție în 
contextul noilor reglementări ale 

Codului Penal și Codului de 
Procedură Penală” 

21 - 22 mai Conferință 

Direcția Națională 
Anticorupție 

 
Oficiul Anti-fraudă 

din Catalonia 
 

Serviciul Central de 
Prevenire a 

Corupției din Franța 

Hotel MARRIOT, 
București 

Conferința de închidere a Proiectului 
„Promovarea schimbului de bune 

practici în detectarea, investigarea 
și sancționarea corupției în Statele 

Membre UE” 

30 mai Festivitate 
Direcția Generală 

Anticorupție 

 
Sediul Direcției 

Generale Anticorupție 
 

Ziua aniversară a Direcției Generale 
Anticorupție 

03 iunie Seminar 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 

 
Hotel HOWARD 

JOHNSON, 
București 

 

„Măsuri de combatere a fraudei și 
corupției la nivelul fondurilor 

structurale și de investiții 
europene” 



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.) 
Pag.25

06 iunie Festivitate 
Curtea de Conturi a 

României 

 
Palatul Parlamentului,  

Sala de plen a Camerei 
Deputaților 

 

Aniversarea a 150 de ani de la 
înființarea Curții de Conturi a 

României 

10 iunie Seminar 

Corpul de Control și 
Evaluare 

Diplomatică al 
Ministerului 

Afacerilor Externe 

 
Sediul Institutului 

Diplomatic Român 
 

„Regimul incompatibilităților și 
interdicțiilor; tehnici de verificare a 

averilor” 

25 - 27 iunie Seminar 

 
FREEDOM HOUSE 

România 
 

Ministerul Justiției 
 

C.S.M. 
 

Ministerul Public 
 

D.N.A. 
 

I.N.M. 
 

Direcția de 
Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociația Națională 
a Specialiștilor în 

Achiziții 
 

EXPERT Forum 
 

Asociația ACTORI 
EUROPENI 

 
 
 

Complexul PADINA 
URSULUI, 

Fundata – Brașov 
 

 
 
 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, parte a Proiectului 
„Combaterea criminalității în 

domeniul achizițiilor publice. O 
abordare operațională” 

03 - 05 
septembrie 

Seminar 

FREEDOM HOUSE 
România 

 
Ministerul Justiției 

 
C.S.M. 

 
Ministerul Public 

 
D.N.A. 

 
I.N.M. 

 
Direcția de 

Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociația Națională 
a Specialiștilor în 

Achiziții 
 

Complex BULEVARD, 
Constanța 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, din cadrul 
Proiectului „Combaterea 

criminalității în domeniul 
achizițiilor publice. O abordare 

operațională” 
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EXPERT Forum 
 

Asociația ACTORI 
EUROPENI 

09 
septembrie 

Conferință 

Institutul ASPEN 
ROMÂNIA - Justice 

and Society 
Program 

Palatul Parlamentului 
„Transparenţă şi anticorupţie în 
ţările din Europa Centrală şi de 

Est” 

09 
septembrie 

Seminar 
Centrul pentru 

Analiza Politicilor 
Europene 

Palatul Parlamentului 

„Beyond the <Tipping Point> - 
Realizing Romania's Potential as a 

Regional Leader Reform and 
Security” 

10 - 12 
septembrie 

Conferință Ministerul Public 
Hotel GERMISARA, 

Geoagiu Băi, 
(Hunedoara) 

Întâlnirea regională cu tema „Metode 
de investigare a infracțiunilor de 
mică corupție în contextul noilor 
reglementări ale Codului Penal și 

Codului de Procedură Penală” 

17 
septembrie 

Seminar 

Fundația KONRAD 
ADENAUER 

 
Asociația FUNKY 

CITIZENS 

Sediul Reprezentanței 
Comisiei Europene 

Evenimentul de lansare a Platformei 
online: www.onoratainstanta.ro, 

rezultatul Proiectului „Open Justice 
2.0 for Romania” 

17 - 19 
septembrie 

Seminar 

FREEDOM HOUSE 
România 

 
Ministerul Justiției 

 
C.S.M. 

 
Ministerul Public 

 
D.N.A. 

 
I.N.M. 

 
Direcția de 

Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociația Națională 
a Specialiștilor în 

Achiziții 
 

EXPERT Forum 
 

Asociația ACTORI 
EUROPENI 

 
Hotel SELECT, 

Slobozia (Ialomița) 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, din cadrul 
Proiectului „Combaterea 

criminalității în domeniul 
achizițiilor publice. O abordare 

operațională” 

26 
septembrie 

Conferință 

Comisia Europeană 
– Direcția Generală 
Traduceri Comisia 

Europeană 
 

Asociația Firmelor 
de Interpretariat și 

Traduceri și 
Asociația 

Traducătorilor din 
România 

Hotel 
INTERCONTINENTAL, 

București 

„Valoarea adăugată 
a serviciilor de traducere și 
interpretariat profesioniste” 
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30 
septembrie 

Masă rotundă 
internațională 

Institutul pentru 
Politici Publice 

 
Comisia pentru 
Regulament din 

Camera Deputaților 
 

Palatul Parlamentului 
 

„Codurile de etică și conduită 
aplicabile parlamentelor naționale” 

02 - 03 
octombrie 

Conferință 
Direcția Generală 

Anticorupție 

Hotel 
INTERCONTINENTAL, 

București 

Conferința de închidere a Proiectului 
„Dezvoltarea implicării societății 

civile în elaborarea, implementarea 
și evaluarea politicilor anticorupție” 

06 - 07 
octombrie 

Conferință Ministerul Justiției 
Biblioteca Națională a 

României 

Conferința anuală anticorupție ediția a 
doua „Bune practici în prevenirea 

corupției, promovarea integrității și 
a transparenței” 

08 - 10 
octombrie 

Seminar 

FREEDOM HOUSE 
România 

 
Ministerul Justiției 

 
C.S.M. 

 
Ministerul Public 

 
D.N.A. 

 
I.N.M. 

 
Direcția de 

Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociația Națională 
a Specialiștilor în 

Achiziții 
 

EXPERT Forum 
 

Asociația ACTORI 
EUROPENI 

Hotel PARC, 
Craiova 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, din cadrul 
Proiectului „Combaterea 

criminalității în domeniul 
achizițiilor publice. O abordare 

operațională” 

10 
octombrie 

Conferință 
Agenția Națională 

de Integritate 
Hotel RADISSON BLU, 

București 

Conferința de lansare a Proiectului 
„PREVENT -  Implementare Sistem 
informatic integrat de prevenire a 

conflictelor de interese în 
achizițiile publice” 

15 - 17 
octombrie 

Seminar 

FREEDOM HOUSE 
România 

 
Ministerul Justiției 

 
C.S.M. 

 
Ministerul Public 

 
D.N.A. 

 
I.N.M. 

 

Hotel INSIEME 
GRAND RESORT, 

Dâmbovița 

„Fraudarea fondurilor naționale și 
europene: o abordare penală și 

administrativă”, din cadrul 
Proiectului „Combaterea 

criminalității în domeniul 
achizițiilor publice. O abordare 

operațională” 
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Direcția de 
Investigare a 
Fraudelor din 
cadrul I.G.P.R. 

 
Asociația Națională 
a Specialiștilor în 

Achiziții 
 

EXPERT Forum 
 

Asociația ACTORI 
EUROPENI 

16 
octombrie 

Conferință 
Revista de Achiziții 

Publice 

 
Hotel ATHENEE 

PALACE HILTON, 
București 

Reuniunea anuală a specialiștilor 
și experților în achiziții publice 

06 
noiembrie 

Seminar 

Departamentul 
pentru Luptă 
Antifraudă – 

D.L.A.F. 

Sediul D.L.A.F. 
 

Vizita de studiu a reprezentanților 
Serviciului Național de Coordonare 

Antifraudă – A.F.C.O.S. Bulgaria 

19 - 20 
noiembrie 

Conferință 
Institutul pentru 
Politici Publice 

Hotel CAPITAL PLAZA, 
București 

„Achiziții publice sustenabile în 
România” 

26 
noiembrie 

Conferință 
Centrul Român de 
Politici Europene 

(C.R.P.E.) 

Hotel 
INTERCONTINENTAL, 

București 

„Anti-corruption Sustainability in 
Romania” 

27 
noiembrie 

Conferință 
Consiliul 

Concurenței 

Hotel 
INTERCONTINENTAL, 

București 

Evenimentul de lansare a Raportului 
Anual al Consiliului Concurenței 

„Mediul concurențial românesc – 
evoluții în sectoare esențiale" 

04 
decembrie 

Conferință 
Internațională 

Institutul pentru 
Politici Publice 

Reprezentanța 
Comisiei Europene în 

România 

„Achiziții publice sustenabile în 
România prin cunoașterea 

experienței olandeze” 
04 

decembrie 
Seminar Ministerul Justiției 

Sediul Ministerului 
Justiției 

Curs de instruire a consilierilor de 
integritate din sistemul penitenciar 

05 
decembrie 

Conferință 
Direcția Generală 

Anticorupție 

Sediul Serviciului 
Județean Anticorupție 

Giurgiu 
„Ziua Internațională Anticorupție” 

08 
decembrie 

Seminar 

Direcția pentru 
Dezvoltarea 
Capacității 

Administrative - 
Compartimentul 

Programare Analiză 
și Sinteză 

Hotel RAMADA 
MAJESTIC, 
București 

„Cea de-a 15-a reuniune a 
Comitetului de Monitorizare pentru 
Programul Operațional Dezvoltarea 

Capacității Administrative 
(CM PODCA)” 

10 
decembrie 

Conferință 

 
FREEDOM HOUSE 

România 
 

Hotel 
INTERCONTINENTAL, 

București 

„Legislație, Economie, Competiție 
și Administrație – Dezvoltarea unei 

abordări multidisciplinare în 
combaterea fraudei în achizițiile 

publice” 

10 
decembrie 

Videoconferință Banca Mondială Sediul A.N.I. 
„Digital Records Management: 

Good Practices for Anti-Corruption 
Authorities” 

11 
decembrie 

Seminar 
Consiliul Național 
de Soluționare a 

Contestațiilor 

Hotel 
INTERCONTINENTAL, 

București 

„Bune practici în domeniul 
achizițiilor publice” 
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5.2. Întâlniri de lucru 

 

5.3. Vizite externe 

 Bruxelles – Belgia, 26 februarie 2014 

 La invitația Comisiei Europene, în luna februarie 2014, o delegație oficială a Agenției condusă de domnul Horia GEORGESCU, 

Președintele A.N.I., a participat, la Bruxelles, la reuniunea tehnică de lucru cu tema „Prevenirea conflictelor de interese în România”, 

organizată de Direcția Generală Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei. 

 Cu această ocazie, Președintele Agenției a prezentat Comisiei domeniul de activitate al A.N.I. și experiența acumulată în 

desfășurarea activității, precum și arhitectura și elementele specifice ale Sistemului informatic denumit „PREVENT -  Implementare 

Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”.  

 

Data Organizator Locație Tema 

17 februarie 

Autoritatea Națională 
pentru Reglementarea și 
Monitorizarea Achizițiilor 

Publice 

Palatul C.F.R., 
Sala Hărților, 

București 

Prima reuniune a grupului de lucru pentru 
elaborarea Strategiei naționale în domeniul 

achizițiilor publice 

18 februarie 
Ministerul Justiției 

Secretariatul tehnic S.N.A. 
Sediul Ministerului Justiției 

 

Cea de-a șasea reuniune a Platformei de 
cooperare a autorităților independente și a 

instituțiilor anticorupție 

17 martie Ministerul Justiției 
Ministerul Justiției, 
Sala de Consiliu 

Reuniunea Comisiei MCV 

26 mai Ministerul Justiției Sediul Ministerului Justiției 
Stadiul Organizației pentru cooperare și 

dezvoltare economică privind integritatea în 
afaceri 

06 iunie 
Ministerul pentru 

Societatea Informațională 
Sediul Ministerului pentru 
Societatea Informațională 

„PREVENT -  Implementare Sistem 
informatic integrat de prevenire a 

conflictelor de interese în achizițiile 
publice” 

04 iulie 
Ministerul Afacerilor 

Externe 
Sediul M.A.E. 

Cea de-a treia reuniune a Consiliului 
consultativ în domeniul asistenței oficiale 

pentru dezvoltare 

07 iulie 
Ministerul Justiției 

Secretariatul tehnic S.N.A. 
Sediul Ministerului Justiției 

Cea de-a șaptea reuniune a Platformei de 
cooperare a autorităților independente și a 

instituțiilor anticorupție 

08 septembrie 

Ministerul Afacerilor 
Externe 

Ambasada SUA la 
București 

Palatul Parlamentului 

Cea de-a treia reuniune a Task Force-ului 
bilateral pentru implementarea „Declarației 
Comune privind Parteneriatul Strategic 

pentru Secolul XXI între România și SUA” 

25 septembrie N.A. Sediul A.N.I. 
Misiunea de evaluare a experților Comisiei 

Europene 

30 octombrie 
Ministerul Afacerilor 

Externe 

Sediul Centrului Național 
de Pașapoarte Diplomatice 

și de Serviciu 

Elemente de interes privind politica de vize a 
Canadei 

09 decembrie N.A. Sediul A.N.I. 
Misiunea de evaluare a experților Comisiei 

Europene 
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 Chișinău – Republica Moldova, 31 martie 2014 

 Un reprezentant al Agenției Naționale de Integritate a participat, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, la cea de-a doua 

reuniune a Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova pentru integrare europeană, mecanism bilateral de 

cooperare menit să sprijine, prin proiecte concrete şi schimb de experienţă, parcursul european al Republicii Moldova.  

 Evenimentul organizat la sediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova a reunit experți din 

cele două țări și a inclus dezbateri în plen şi pe grupuri sectoriale de lucru, pe domenii esenţiale pentru integrarea europeană a 

Republicii Moldova: afaceri interne, justiţie, integritate, anti-discriminare, agricultură, politici sanitar-veterinare şi siguranţa 

alimentelor, armonizare legislativă, cooperare transfrontalieră şi dezvoltare regională. 

 Caserta - Italia, 28 - 30 aprilie 

 Un expert din cadrul Agenției a participat, la invitația Băncii Mondiale, la evenimentul regional cu tema „Promoting 

transparency, accountability and participation (TAP): The role of check and balance institutions”, care s-a desfășurat la Caserta, 

Italia.  

 Acest eveniment a reunit specialiști din diverse țări aflate in zona MENA, având ca principal scop încurajarea schimbului de 

bune practici și experiențe relevante, precum și promovarea și implementarea instrumentelor cheie care contribuie la o înțelegere 

aprofundată a modului în care responsabilitatea, transparența și participarea pot fi integrate pentru o funcționare mai eficientă a 

instituțiilor cu rol în combaterea corupției. 

 În cadrul evenimentului, reprezentantul A.N.I. a susținut o prezentare detaliată a măsurilor adoptate de Agenție în investigarea 

și prevenirea averilor nejustificate, a conflictelor de interese și a incompatibilităților, precum și diferite modalități de verificare a 

conținutului declarațiilor de avere. 

 Chișinău -  Republica Moldova, 12 - 13 mai 2014 

 La invitația Centrului Român de Politici Europene (C.R.P.E.) și a Centrului Român de Prevenirea Corupției din Moldova, un 

expert al Agenției Naționale de Integritate a participat în luna mai 2014, la Chișinău, la Masa rotundă cu tema „Consolidarea 

suportului public pentru obiectivele C.N.I.”. 

 Cu ocazia evenimentului organizat în cadrul Proiectului ”Consolidarea sprijinului public pentru eforturile anticorupție ale 

Comisiei Naționale de Integritate”, finanțat de Ambasada Finlandei din București, reprezentantul A.N.I. a furnizat expertiza Agenției 

privind politicile și practicile folosite în lupta împotriva corupției. 

 Chișinău -  Republica Moldova, 06 iunie 2014 

 În urma invitației Centrului Român de Politici Europene (C.R.P.E.) și a Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției din 

Republica Moldova, un expert al A.N.I. a participat la evenimentul cu tema „Cum comunicăm publicului despre conflictele de interese 

și declarațiile de avere? Comunicarea C.N.I. cu mass-media și societatea civilă”, ce a avut loc la Chișinău, Rep. Moldova. 

 În cadrul evenimentului destinat jurnaliștilor și reprezentanților societății civile din Rep. Moldova, reprezentantul Agenției a 

prezentat cazuri de succes din activitatea A.N.I. pentru a facilita o mai bună înțelegere a problematicii conflictelor de interese, a 

incompatibilităților și a averilor nejustificate. 
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 Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea sprijinului public pentru eforturile anticorupție ale Comisiei 

Naționale de Integritate”, finanțat de Ambasada Finlandei la București. 

 Bratislava -  Slovacia, 12 iunie 2014 

 În luna iunie, Vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate a participat, la invitația Deloitte Audit, la Conferința anuală 

organizată la Bratislava cu tematica „DCE EU Account practitioners”. 

 Cu această ocazie, Vicepreședintele Agenției a răspuns invitației de a susține o prezentare succintă a experienței A.N.I. în 

investigarea și prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților. Prezentarea a făcut referire și la implementarea Proiectului 

„PREVENT - Implementare Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”. 

 Bălți -  Republica Moldova, 19 - 20 iunie 2014 

 Un reprezentant al Agenției Naționale de Integritate a participat în luna iunie, la Bălți, la cel de-al III-lea Forum Uniunea 

Europeană – Republica Moldova, organizat de Centrului Român pentru Politici Europene împreună cu Asociația pentru Politică 

Externă și Institutul pentru Studii Estice din Varșovia. 

 Evenimentul a reunit experți din România, Germania, Polonia, precum și din alte state membre UE, și a vizat, în principal, 

consolidarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova în contextul semnării Acordului de asociere cu UE. 

  Cairo - Republica Arabă Egipt, 22 - 25 iunie 2014 

 La invitația Direcției Naționale Anticorupție și a Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (U.N.O.D.C.) Cairo, un 

inspector de integritate din cadrul Agenției a participat la două ateliere de lucru desfășurate la Cairo. 

 La primul atelier de lucru cu tema „Towards effective Institutional and legal Framework for fighting corruption”, organizat în 

cadrul Proiectului „Măsuri de combatere a corupției și a spălării banilor și de îmbunățire a recuperării bunurilor în Egipt”, au participat 

experți anticorupție egipteni și români.  

 Cu această ocazie, a fost dezbătut cadrul instituțional și legislativ românesc și egiptean în domeniul combaterii corupției, 

precum și mecanismele și instrumentele utilizate în cazurile de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate. 

 Cel de-al doilea eveniment, organizat de Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (U.N.O.D.C.) din Cairo, a avut 

ca temă ”Asset Declarations For Public Officials - Challenges And Lessons Learnt” și a reunit experți pe probleme de anticorupție, 

precum și reprezentanți ai societății civile din opt state din zona MENA. 

 În cadrul celor două ateliere de lucru, expertul din cadrul Agenției a susținut o prezentare referitoare la activitatea și experiența 

A.N.I. în investigarea și prevenirea averilor nejustificate, a conflictelor de interese și a incompatibilităților. 

 Berlin - Republica Federală Germania, 23 - 25 iunie 2014 

 La invitația Ambasadei Republicii Germania la București, Președintele Agenției, alături de alte persoane cu funcții de conducere 

din entitățile publice din România, au efectuat o vizită oficială la Berlin, organizată în cadrul Programului de invitaţi ai Republicii 

Federale Germania cu tema „Combaterea corupţiei şi crimei organizate”. 
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 Pe durata vizitei la Berlin, au avut loc convorbiri cu înalți reprezentanți ai Bundestag-ului German, precum şi cu reprezentanţii 

guvernului federal. 

 Tirana – Albania, 25 - 27 iunie 2014 

 La invitația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) pentru Europa de Est şi Asia Centrală, un expert 

din cadrul A.N.I. a participat la Seminarul regional cu tema „Prevention of Corruption - Trends and Successful Practices in 

Eastern Europe and Central Asia”, organizat în Tirana, Albania.  

 În cadrul acestui eveniment, experții anticorupție din 25 de state din Europa de Est și Asia Centrală au dezbătut atât tendințele, 

cât și principalele provocări întâlnite în procesul de prevenire a corupției. În același timp, evenimentul a vizat și promovarea bunelor 

practici în domeniul luptei împotriva corupției. 

 Beijing – Republica Populară Chineză, 15 - 17 Iulie 

 În luna iulie, o delegație oficială a Agenției, condusă de Vicepreședintele A.N.I., a participat la Cea de-a Doua Sesiune a 

Seminarul Anual al Asociaţiei Internaţionale a Autorităţilor Anticorupţie (I.A.A.C.A.), care s-a desfășurat la Beijing, Republica 

Populară Chineză. 

 Evenimentul a reunit înalți reprezentanți și experți ai autorităților anticorupție din 25 de state din Europa, SUA, Asia și Africa, 

având ca temă principală de dezbatere stabilirea unui acord cadru pentru crearea unei rețele de schimb de informații, precum și  

elaborarea unor strategii de cooperare care să consolideze schimbul de bune practici în cadrul rețelei I.A.A.C.A. 

 De asemenea, din agenda evenimentului au mai făcut parte o serie de vizite oficiale la sediul Procuraturii Supreme a Poporului 

din Republica Populară Chineză, precum și la Procuratura Poporului din Provincia Tianjin. 

 Chișinău –  Republica Moldova, 22 - 23 iulie 2014 

 În luna iulie 2014, la invitația Reprezentanței din Republica Moldova a Asociației Barourilor Americane (ABA ROLI), un expert al 

Agenției Naționale de Integritate a participat în calitate de lector la Cursul de formare a membrilor și personalului Comisiei Naționale 

de Integritate din Republica Moldova cu tema „Tipologia conflictelor de interese. Analiza declarațiilor pe venituri și proprietăți”, 

organizat la Chișinău. Această inițiativă face parte din proiectul anticorupție al Asociației Barourilor Americane, Inițiativa pentru 

Supremația Legii, prin care se dorește sprijinirea eforturilor autorităților din Republica Moldova în lupta împotriva corupției. 

 Viena -  Austria, 11 - 12 septembrie 2014 

 La invitația Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, un expert din cadrul A.N.I. a participat în luna septembrie la o 

întâlnire de lucru cu tema “Intergovernmental Working Group on Asset Recovery”. 

 Evenimentul organizat în Viena a reunit reprezentanți ai autorităţilor anticorupţie din statele membre ale Convenției Națiunilor 

Unite Împotriva Corupției (U.N.A.C.). Cu această ocazie, expertul A.N.I. a susținut o prezentare referitoare la sistemul românesc de 

declarații de avere și de interese și, totodată, a evidențiat experiența A.N.I. în investigarea și prevenirea conflictelor de interese și a 

incompatibilităților. 
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 Baku – Azerbaidjan, 24 - 25 septembrie 2014 

 În perioada 24 - 25 septembrie, un expert din cadrul Agenției Naționale de Integritate a participat la Conferința internațională cu 

tema “Public service delivery in the context of good governance and human rights”, organizată la Baku. Evenimentul s-a desfășurat 

sub egida Preşedinţiei Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei, în colaborare cu Agenția de Stat pentru Servicii Publice și Inovații 

Sociale din Republica Azerbaidjan, și a avut ca principale teme de discuție modele de lucru privind furnizarea serviciilor publice în 

statele-membre ale Consiliului Europei, precum și principiile care stau la baza funcționării acestora. 

 Paris – Franța, 08 octombrie 2014 

 La invitația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.) și a Reţelei Anticorupţie pentru Europa de Est şi 

Asia Centrală (A.C.N.), doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Integritate au participat la Centrul de Conferințe O.E.C.D. din Paris 

la sesiunea de informare cu tema „OECD ACN Advisory Group on Prevention of Corruption”, parte a Ședinței Plenare a Reţelei 

Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (A.C.N.). La acest eveniment, au participat atât parteneri internaționali, cât și 

organizații ale societății civile din rețeaua statelor membre A.C.N. – O.E.C.D. 

 Laxenburg – Austria, 24 octombrie 2014  

 În urma invitației Partenerilor Europeni Împotriva Corupţiei (E.P.A.C.), în colaborare cu Biroul Federal Anticorupţie din Austria, 

un expert al Agenției a participat la Grupul de lucru E.P.A.C. / E.A.C.N. cu tema „Information Exchange among Anti-Corruption 

Authorities and Police Oversight Bodies”, eveniment desfășurat în Laxenburg și suținut de Academia Internațională Anticorupție 

(I.A.C.A.).  

 Principalele teme de discuție din cadrul grupului de lucru s-au axat pe identificarea necesității realizării unei platforme on-line în 

cadrul rețelei E.P.A.C. / E.A.C.N. și pe stabilirea tipului de informații ce vor fi integrate pe această platformă. Concluziile acestei 

întâlniri preliminare au fost dezbătute în cadrul Conferinței Profesionale Anuale E.P.A.C. din luna noiembrie 2014. 

 Sofia – Bulgaria, 17 - 18 noiembrie 2014 

 În luna noiembrie, un expert din cadrul Agenției Naționale de Integritate a participat la Cea de-a 14-a Conferința Anuală și 

Întâlnirea Generală E.P.A.C. / E.A.C.N., desfășurată la Sofia. Evenimentul găzduit de Ministerul de Interne și Agenţia de Stat 

pentru Securitate Naţională din Bulgaria a reunit 80 de reprezentanți ai autorităților anticorupție din rețeaua E.P.A.C. / E.A.C.N. și a 

inclus atât sesiuni plenare, cât și ateliere de lucru desfășurate în sesiuni paralele.  

 În cadrul întâlnirii au fost constituite două grupuri de lucru, primul prezidat de Agenția Națională pentru Combaterea 

Infracțiunilor din Marea Britanie, ce are ca scop analizarea elementelor concrete ale posibilei adoptări a unui instrument de 

comunicare E.P.A.C. / E.A.C.N. în cadrul Platformei pentru Experți Europol (E.P.E.), iar cel de-al doilea, coordonat de Biroul 

Antifraudă din Catalonia, care va asigura contribuția E.P.A.C. la viitorul Raport Anticorupție al UE. 

 Cu această ocazie, reprezentantul Agenției, domnul Silviu POPA, Directorul Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie, a 

susținut o Prezentare cu tema „Lupta Împotriva Corupției la Nivel Înalt în România” în cadrul atelierului de lucru dedicat autorităților 

anticorupție. 
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 De asemenea, în cadrul Adunării Generale, domnul Giovanni KESSLER a fost reales pentru un nou mandat de Președinte 

E.P.A.C. / E.A.C.N., iar domnul Anthony Duggan a fost ales Vicepreședinte adjunct pe palierul de supervizare a instituțiilor 

polițienești. Evenimentul s-a încheiat cu adoptarea Declarației de la Sofia. 

  Varșovia – Polonia, 09 decembrie 2014 

 Cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, doi experți din cadrul Agenției au participat în luna decembrie, în urma invitației 

Biroului Central Anticorupție (C.B.A.) din Polonia, la Cea de-a Cincea Conferință Internațională Anticorupție cu tematica „National 

Anti-Corruption Strategies”.  

 Evenimentul organizat la Varșovia de Ministerul de Interne și de Cancelaria Primului-Ministru al Poloniei a reunit miniștri, 

reprezentanți ai organizațiilor internaționale, reprezentanți ai O.N.G.-urilor, ambasadori și reprezentanți ai mediului universitar din 

Polonia.  

 Batumi – Georgia, 15 - 17 decembrie 2014 

 La invitația Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (O.S.C.E.) în cooperare cu Biroul O.N.U. pentru Droguri şi 

Criminalitate (U.N.O.D.C.), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.) și Reţeaua Anticorupţie pentru Europa 

de Est şi Asia Centrală (A.C.N.), un inspector de integritate a participat la Seminarul Regional privind Prevenirea Corupției care s-a 

desfășurat la Batumi, Georgia. 

 Seminarul a reunit oficiali anticorupție de rang înalt și experți din Europa de Est și Caucazul de Sud, responsabili cu 

dezvoltarea și revizuirea mecanismelor privind declarațiile de avere, conflictele de interese și incompatibilitățile funcționarilor publici, 

precum și cu reglementarea codurilor de conduită și etică ale funcționarilor publici. 

5.4. Vizite la sediul A.N.I. 

DATA ORGANIZATOR PARTICIPANȚI TEMA 

02 aprilie N.A. 
Reprezentanți ai Comisiei 

Europene 

Misiunea de evaluare a unui grup de experți din cadrul Comisiei 
Europene privind progresele înregistrate de România în 

domeniile reformei justiției și luptei împotriva corupției, în cadrul 
Mecanismului de Cooperare și Verificare 

08 aprilie 
Centrul Român 

de Politici 
Europene 

Reprezentanți ai  Comisiei 
Naționale de Integritate, ai 

Ministerului Justiției, ai 
Centrul Național Anti-

corupție și ai 
Parlamentului Republicii 

Moldova 

La inițiativa Centrului Român de Politici Europene în colaborare 
cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției din Rep. Moldova, 
o delegație formată din reprezentanți ai instituțiilor anticorupție 
din Republica Moldova a efectuat o vizită de studiu la sediul 

A.N.I. în vederea prezentării rolului Agenției în monitorizarea / 
evaluarea averilor şi a intereselor, precum și a procedurilor 

aplicate verificării declaraţiilor de avere 
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09 aprilie 
Direcția 

Națională 
Anticorupție 

Direcția Națională 
Anticorupție 

Reprezentanți ai 
Ambasadei S.U.A. la 

Sarajevo 
Direcția Generală 

Anticorupție 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 

La inițiativa D.N.A., o delegație formată din 8 procurori și 
investigatori din Bosnia și Herțegovina, cu atribuții în domeniul 
luptei împotriva corupției, a realizat o vizită de studiu la sediul 

A.N.I., ca parte a Proiectului bilateral S.U.A. - România „Judicial 
training for BiH prosecutors and investigators”, cu scopul de a 

studia cadrul legislativ și instituțional al A.N.I. 

09 mai 
Direcția 

Națională 
Anticorupție 

Delegație de magistrați din 
Rep. Tunisia 

La invitația D.N.A., o delegație formată din magistrați din Rep. 
Tunisia a efectuat o vizită de lucru la sediul A.N.I. în vederea 

realizării schimbului de bune practici privind cadrul legal și 
instituțional în lupta împotriva corupției  

 
19 iunie 

 
Ambsada 
Republicii 
Federale 

Germania la 
București 

 

 
Reprezentanți ai  Comisiei 
Pentru Afaceri Interne din 

Bundestag-ul German 
 

O delegație a Comisiei pentru Afaceri Interne din Bundestang-ul 
German a efectuat o vizită oficială la sediul A.N.I. 

Cu acest prilej, delegația germană a avut o întrevedere cu 
Președintele Agenției Naționale de Integritate, care a prezentat 

parlamentarilor germani aspecte referitoare la misiunea și 
activitatea A.N.I. în ceea ce privește combaterea corupției prin 
mijloace administrative. În acest context, delegații germani au 
apreciat eforturile depuse de Agenția Națională de Integritate 

pentru asigurarea unui climat de integritate în ceea ce privește 
exercitarea funcțiilor publice 

 
26 iunie 

 
Direcţia 

Generală 
Anticorupţie 

 
Student al Academiei de 
Poliție din Oranienburg, 

Germania 

La inițiativa Direcției Generale Anticorupție, un student al 
Academiei de Poliție din Oranienburg, Germania, a efectuat o 

vizită de studiu la sediul A.N.I., în cadrul stagiului de practică în 
domeniul prevenirii și combaterii corupției cu tema „Etica 

polițienească și combaterea corupției”. 
Pe durata vizitei de studiu la sediul A.N.I., acestuia i-au fost 

prezentate studii de caz relevante din activitatea inspectorilor de 
integritate 

04 iulie 
Direcția 

Națională 
Anticorupție 

Grup de procurori și ofițeri 
de urmărire penală din 

Republica Moldova 

La propunera Direcției Naționale Anticorupție, în colaborare cu 
Reprezentanța Asociației Barourilor din Republica Moldova, o 

delegație formată din procurori, judecători și ofițeri de 
investigație în domeniul combaterii corupției a efectuat o vizită 
de studiu la sediul A.N.I. cu scopul de a realiza un schimb de 
bune practici în ceea ce privește investigarea conflictelor de 

interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate 

08 iulie A.N.I. 

Reprezentanți ai Direcției 
pentru Combaterea 

Corupției și a Infracțiunilor 
Economice din Botswana 

La invitația A.N.I., o delegație formată din reprezentanți ai 
Direcției pentru Combaterea Corupției și a Infracțiunilor 

Economice din Botswana a realizat o vizită de lucru în România 
cu scopul de a se familiariza cu practica A.N.I. în ceea ce 

privesște investigarea și prevenirea conflictelor de interese, a 
incompatibilităților și a averilor nejustificate. Totodată, experții 

din Botswana au efectuat vizite de studiu la sediul Direcției 
Naționale Anticorupție (D.N.A.) și la sediul Direcției Generale 

Anticorupție (D.G.A.) cu scopul de a le fi prezentate cazuri 
practice din activitatea celor două insituții. 
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09 iulie 
Fundația 
KONRAD 

ADENAUER 

Delegația parlamentară a 
Uniunii Creștin-Democrate 

din Republica Federală 
Germania 

La invitația Fundației KONRAD ADENAUER, în contextul 
Programului Statul de Drept Europa de Sud – Est, o delegație 

parlamentară a Uniunii Creștin-Democrate din Republica 
Federală Germania a avut o întâlnire cu conducerea Agenției. 
Cu acestă ocazie, Președintele Agenției a prezentat evoluțiile 

înregistrate privind combaterea corupției și asigurarea integrității 
persoanelor ce ocupă demintăți publice, precum și evoluțiile 

privind reforma justiției în România în contextul Mecanismului de 
Cooperare și Verificare 

22 
septembrie 

U.N.D.P. 
Delegație de diplomați și 

funcționari publici din 
Republica Moldova 

În colaborare cu U.N.D.P. și Institutul Diplomatic Român, o 
delegație de diplomați și funcționari publici din Republica 
Moldova a participat la o vizită de lucru la sediul A.N.I., 

organizată în cadrul Programului de pregătire în Diplomaţie și 
Relaţii Internaţionale pentru Funcţionari Publici din Republica 

Moldova, având ca scop studierea cadrului legislativ și 
instituțional al A.N.I. 

24 
octombrie 

A.N.I. 

Reprezentanți  ai 
Procuraturii din Provincia 

ZHEJIANG, Pepublica 
Populară Chineză 

La invitația Agenției Naționale de Integritate, reprezentanți ai 
Procuraturii din Provincia ZHEJIANG au participat la o vizită de 
studiu la sediul A.N.I. Cu acest prilej, delegația chineză a avut o 

întâlnire cu inspectorii de integritate, în cadrul căreia au fost 
prezentate elemente legislative și de funcționare a instituției, 

precum și studii de caz relevante din activitatea de verificare a 
acestora 

24 - 26 
noiembrie 

A.N.I. 
Reprezentanți ai  Comisiei 

Anticorupție din Yemen 
(S.N.A.C.C.) 

La propunerea Băncii Mondiale o delegație formată din 9 experți 
ai Comisiei Anticorupție din Yemen a efectuat o vizită de studiu 
în București cu scopul de a se familiariza cu practica A.N.I. în 

ceea ce privește investigarea și prevenirea conflictelor de 
interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate.  

Totodată, experții din Yemen au mai efectuat vizite de studiu la 
sediul Direcției Naționale Anticorupție (D.N.A.) și la sediul 

Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) cu scopul de a realiza 
un schimb de experiență și bune practici în lupta împotriva 

corupției 
 

05 
decembrie 

A.N.I. 

Reprezentanți ai Direcției 
Inspectoratului General 
al Guvernului Bulgariei 

 

O delegație formată din inspectori de stat din cadrul Guvernului 
Bulgariei a participat la sediul A.N.I. la o întâlnire de lucru 
organizată în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea legislației, 

structurilor și mecanismelor asigurării controlului intern, la nivel 
de conducere și administrative, pe baza evaluării independenței 
Strategiei Integrale de Prevenire și Contracarare a Corupției și 
Crimei Organizate”, cu scopul de a studia cadrul legislativ și 

instituțional al Agenției 
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5.5. Relația cu organismele internaționale 

 Rețeaua Partenerilor Europeni Împotriva Corupţiei (E.P.A.C.)  

 În luna aprilie 2014, E.P.A.C. / E.A.C.N. a transmis Agenției Naționale de Integritate ediția jubiliară a Catalogului 

instituțiilor membre E.P.A.C. / E.A.C.N. 2014, ce marchează împlinirea a 10 ani de la inființarea E.P.A.C. și conține informații 

esențiale (atribuții, structură, date de contact) ale tuturor instituțiilor membre, precum și ale observatorilor rețelei. Catalogul instituțiilor 

membre E.P.A.C. / E.A.C.N. 2014 poate fi consultat pe pagina de Internet a organizației, la adresa: www.epac-eacn.org. 

 Pe parcursul anului 2014, Agenția Națională de Integritate a fost reprezentată constant la evenimentele organizate sub 

egida E.P.A.C. / E.A.C.N.  

 Astfel, în luna octombrie un expert din cadrul Agenției a participat, la invitația Partenerilor Europeni Împotriva Corupţiei 

(E.P.A.C.) și a Reţelei Punctelor de Contact Anticorupţie a Uniunii Europene (E.A.C.N.) în parteneriat cu Biroul Federal Anticorupţie 

din Austria, la Grupul de lucru cu tema „Information Exchange among Anti-Corruption Authorities and Police Oversight 

Bodies”, eveniment organizat în Laxenburg și suținut de Academia Internațională Anticorupție (I.A.C.A.).  

 Dezbaterile din cadrul grupului de lucru s-au axat, în principal, pe identificarea necesității de a crea o platformă on-line în 

rețeaua E.P.A.C. / E.A.C.N. și pe stabilirea tipului de informații ce vor fi integrate pe această platformă. Concluziile acestei întâlniri 

preliminare au fost dezbătute cu ocazia Conferinței Profesionale Anuale E.P.A.C. din luna noiembrie 2014. 

 În perioada 16 - 18 noiembrie 2014, la Sofia s-a desfășurat Cea de-a 14-a Conferință Anuală și Întâlnirea Generală 

E.P.A.C. / E.A.C.N., găzduită de Ministerul de Interne și Agenția de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria. La acest 

eveniment au participat peste 80 de reprezentanți și experți ai autorităților anticorupție și polițienești din rețeaua E.P.A.C. / E.A.C.N. 

 În cadrul evenimentului de la Sofia, Agenția a fost reprezentată de domnul Silviu POPA, Directorul Direcției Comunicare, 

Relații Publice și Strategie, care a susținut o Prezentare cu tema ”Fighting high-level corruption through administrative means. 

Sanctioning conflicts of interest, incompatibilieties, and unjustified assets in Romania”. 

 De asemenea, în cadrul sesiunii plenare au fost discutate teme actuale și au fost luate o serie de decizii importante ale 

Adunării Generale E.P.A.C., dintre care amintim alegerea domnului Giovanni KESSLER pentru un nou mandat de Președinte 

E.P.A.C. / E.A.C.N., precum și a domnului Anthony Duggan în funcția de Vicepreședinte adjunct pe palierul de supervizare a 

instituțiilor polițienești. 

 În același timp, Adunarea Generală a stabilit înființarea a două grupuri de lucru - unul care să analizeze detaliile practice 

ale posibilei adoptări a unui instrument de comunicare dedicat E.P.A.C. / E.A.C.N., în cadrul Platformei Europol pentru Experți 

(E.P.E.) și al doilea care să asigure contribuția rețelei E.P.A.C. / E.A.C.N. la viitorul Raport anticorupție al Comisiei Europene. 

Evenimentul s-a încheiat cu adoptarea de către plenara E.P.A.C. / E.A.C.N. a Declarației de la Sofia. 

 

 Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (I.A.A.C.A.) 

  În luna iulie 2014, o delegație oficială a Agenției condusă de Vicepreședintele A.N.I. a participat la Beijing la Seminarul 

Anual al Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (I.A.A.C.A.), Sesiunea a II-a. 
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La acest eveniment au participat înalți reprezentanți și experți ai autorităților anticorupție din peste 25 de state din Europa, 

SUA, Asia și Africa, având ca principale teme de dezbatere stabilirea unui acord cadru pentru crearea unei rețele de schimb de 

informații și elaborarea unor strategii de cooperare care să consolideze schimbul de bune practici în cadrul rețelei I.A.A.C.A. 

  De asemenea, din agenda evenimentului au mai făcut parte o serie de vizite oficiale la sediul Procuraturii Supreme a 

Poporului din Republica Populară Chineză, precum și la Procuratura Poporului din Provincia Tianjin. 

 
 Grupul Statelor Împotriva Corupției (G.R.E.C.O.) 

 
 În luna decembrie 2014, Agenția a elaborat și transmis, către Ministerul Justiției, răspunsurile la chestionarul de evaluare 

G.R.E.C.O.,  al rundei a patra, cu tema Prevenirea corupției în rândul membrilor Parlamentului, judecătorilor și procurorilor.  

 În cadrul chestionarului de evaluare, format din 3 părți, au fost introduse punctual răspunsurile ce vizează competențele 

A.N.I. pentru fiecare dintre categoriile profesionale, menționate mai sus, care au făcut referire la aspecte precum: definirea 

conflictelor de interese administative și penale, mecanismele care vizează prevenirea conflictelor de interese; definirea și 

enumerarea situațiilor în care legea interzice sau restrânge dreptul de a desfășura anumite activități. 

 În același timp, în conținutul chestionarului G.R.E.C.O. s-au regăsit întrebări referitoare la descrierea normelor și măsurilor 

legale în vigoare privind declararea averilor, veniturilor, obligațiilor și intereselor, a conținutului acestora, precum și punerea lor în 

aplicare; enumerarea sancțiunilor și mecanismelor referitoare la încălcarea de către membrii Parlamentului, judecători și procurori, a 

normelor legale privind obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese. 

 Pe parcursul anului 2015, G.R.E.C.O. va derula cea de-a patra rundă de evaluare a României, la finalul căreia va fi 

redactat un raport de evalaure, supus dezbaterii și adoptării de către Plenara G.R.E.C.O. 

 

5.6. Relația cu C.N.I. 

 Pe parcursul anului 2014, în conformitate cu art. 38, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 144/2007, republicată, c.m.c.u., 

conducerea A.N.I. a prezentat, spre analiză, plenului Consiliului, Rapoartele de activitate ale Agenției. 

 Astfel, în cadrul ședințelor publice, membrii Consiliului au analizat și adoptat, fără recomandări, Raportul anual și 

Rapoartele trimestriale privind activitatea Agenției. Acestea se regăsesc publicate pe pagina de Internet a Agenției, la Secțiunea 

„A.N.I.”, Subsectiunea “Rapoarte și audit”. 

 La data de 24 februarie 2014, Raportul de activitate anual al A.N.I. a fost transmis de către membrii Consiliului, spre 

informare, Senatului României. 

 De asemenea, în cadrul ședinței din luna februarie 2014, au fost definite prioritățile și obiectivele Consiliului pentru anul 

2014 și a fost discutat și aprobat Raportul de activitate al Consiliului Național de Integritate pentru anul 2013 și, ulterior, 

transmis, spre informare, Senatului României.  

 De asemenea, membrii Consiliului au analizat cele două rapoarte ale Comisiei Europene, Raportul Comisiei Europene 

privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, publicat la data de 22 ianuarie 2014,  

respectiv Raportul anticorupție la nivelul Uniunii Europene.  
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 Totodată, membrii Consiliului au fost informați de Președintele Agenției cu privire la invitația Comisiei Europene de a 

participa la o întâlnire de lucru organizată la Bruxelles, în data de 26 februarie, cu scopul de a susține o prezentare referitoare la 

activitatea Agenției și experiența acumulată până în prezent, în principal, prezentarea Proiectului „PREVENT -  Implementare 

Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”. 

  În cadrul ședinței din luna mai, Președintele Agenției a înaintat membrilor Consiliului, spre analiză, Raportul final de 

audit extern independent al managementului Agenției pentru anul 2013. În urma auditului efectuat, experții independenți au 

constatat faptul că „managementul A.N.I. a continuat linia stabilită prin documentele programatice ale instituției, Strategia pentru 

combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate (2011 - 2014) și 

Planul de management pentru 2012 - 2016, axându-se pe dezvoltarea instrumentelor informatice de lucru ale personalului instituției, 

îmbunătățirea istoricului de cazuri, asigurarea urmării eficiente a cazurilor instrumentate, în sensul obținerii de rezultate disuasive. 

Rezultatele și eforturile Agenției au fost apreciate prin Rapoartele Comisiei Europene, fie că vorbim de cele emise în contextul 

Mecanismului de Cooperare și Verificare, fie că vorbim de evaluarea generală care s-a făcut la nivelul tuturor statelor membre ale 

UE”. 

 Cu această ocazie, Raportul de audit extern independent al managementului Agenției Naționale de Integritate 

pentru anul 2013 a fost adoptat, fără recomandări, de către membrii Consiliului și transmis, spre informare, Senatului 

României. Rapoartele de audit pot fi consultate pe pagina de Internet a Agenției, la Secțiunea „A.N.I.”, Subsectiunea “Rapoarte și 

audit”. 

 Totodată, în ședința publică din luna august, membrii Consiliului au dezbătut și au aprobat documentul ce conține 

contribuția Consiliului la Raportul de progres în baza Planului sectorial - Strategia Națională Anticorupție 2012 - 2015 și, totodată, au 

stabilit trasmiterea acestuia, împreună cu Raportul de progres al Agenției privind implementarea S.N.A. 2012 – 2015, către Ministerul 

Justiției. 

 De asemenea, la data de 25 septembrie, Președintele Consiliului alături de reprezentanți din cadrul Consiliului, au 

participat la întâlnirea cu experții Comisiei Europene, ce s-a desfășurat la sediul Agenției Naționale de Integritate, în contextul  

misiunii de evaluare din perioada 22 - 26 septembrie. Astfel, în cadrul ședinței publice din data de 29 septembrie, Președintele 

C.N.I. a făcut un scurt rezumat al subiectelor abordate în cadrul întâlnirii de lucru cu experții Comisie Europene, dintre care amintitm 

prezentarea celor mai importante activități ale Consiliului din mandatul 2010 - 2014. 

 În data de 30 octombrie 2014, a avut loc ultima ședință a Consilului Național de Integritate din mandatul 2010 - 2014. Cu 

această ocazie, au fost analizate și aprobate Raportul de evaluare al Strategiei Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea 

și prevenirea acumulării averilor nejustificate, precum și Strategia Agenției Naționale de Integritate pentru combaterea și prevenirea 

acumulării averilor nejustificate, actualizată la data de 1 septembrie 2014. Documentele se regăsesc pe pagina de Internet a Agenției 

la adresa: http://www.integritate.eu/C.N.I/Hotărâri-și-recomandări.aspx. 

 De asemenea, membrii Consiliului au dezbătut și aprobat Raportul de activitate al Consiliului Național de 

Integritate pentru mandatul 2010 - 2014, transmis, spre informare, Senatului României. 

 În aceeași ședință membrii Consiliului au stabilit să transmită o informare către Senatul României în vederea efectuării 

de către Senat a demersurilor necesare pentru numirea noilor membrii ai Consiliului Național de Integritate, având în vedere 

faptul că, începând cu data de 01 noiembrie 2014, se încheie actualul mandat al membrilor C.N.I. 
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 În același timp, Consiliul a fost reprezentat în cadrul reuniunilor organizate la nivelul Platformei de cooperare a 

autorităților independente și a instituțiilor anticorupție - Strategia Națională Anticorupție 2012 - 2015, astfel: 

 la data de 18 februarie, reprezentantul desemnat de Consiliu a participat la cea de-a șasea reuniune a Platformei de 

cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție care a avut ca principal obiectiv organizarea misiunilor de evaluare 

tematică, pe parcursul anului 2014. 

 la data de 07 iulie, a avut loc cea de‐a şaptea reuniune a Platformei de cooperare prevăzute de Strategia Naţională 

Anticorupţie 2012 - 2015, în cadrul căreia au fost prezentate cele mai recente evoluții în implementarea S.N.A. 2012 - 2015 şi a fost 

dezbătut calendarul misiunilor de evaluare tematică, ce vor avea loc în semestrul al doilea al anului 2014. 

 În perioada de referiță, Consiliul Național de Integritate a declanșat procedura operațională privind îndeplinirea rolului 

de garant al independenței Agenției în trei cazuri: 

 la data de 17 aprilie 2014, C.N.I. a emis un comunicat de presă privind luarea unei poziții publice față de atacurile 
virulente fără precedent, practicate de Postul de televiziune „Antena 3” și Cotidianul „Jurnalul Național” la adresa Agenției Naționale 
de Integritate și a Președintelui A.N.I., domnul Horia Georgescu; 

 la data de 7 mai 2014, C.N.I. a emis un comunicat de presă cu privire la solicitarea mai multor senatori, referitoare la 
„urgentarea dezbaterii raportului de activitate al A.N.I.”; 

 la data de 23 iunie 2014, Consiliul Național de Integritate a emis un comunicat de presă privind luarea unei poziții publice 
față de declarațiile publice ale domnilor Mugur Ciuvică și Sorin Roșca Stănescu la adresa Președintelui Agenției Naționale de 
Integritate, domnul Horia Georgescu, și a membrilor C.N.I. 

 

 Activitatea Comisiei de evaluare din cadrul Consiliului Național de Integritate 

 Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Național de Integritate, desemnată în conformitate cu dispozițiile art. 38^1 din 

Legea nr. 144/2007, republicată, c.m.c.u., s-a reunit, în data de 20 ianuarie 2014, la sediul Agenției Naționale de Integritate, ca 

urmare a sesizării transmise Consiliului de către senatorii Sorin Roșca Stănescu și Valer Marian, referitoare la o posibilă stare de 

incompatibilitate a Președintelui Agenției, domnul Horia Georgescu. 

 Activitatea de evaluare a Comisiei s-a încheiat la data de 24 februarie 2014, odată cu elaborarea Raportului de 

evaluare. Ca urmare a finalizării activității de evaluare, lucrarea a fost clasată, deoarece nu au fost identificate elemente privind 

încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către persoana care a făcut obiectul sesizării. 

 Astfel, în cadrul ședinței publice a Consiliului din data de 24 martie 2014, Comisia de evaluare din cadrul C.N.I. a 

prezentat plenului Consiliului concluziile activității de evaluare, acestea fiind însușite de către membrii Consiliului.   
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6. EVALUAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE 

 

6.1. Raportul financiar al Curții de Conturi, realizat pentru anul 2013 

 Misiunea de audit financiar s-a desfășurat în perioada 24 februarie - 02 aprilie 2014. La începutul lunii aprilie 2014, Curtea 

de Conturi a înaintat Agenției Naționale de Integritate Raportul de audit financiar pentru anul 2013. 

 

OPINIA AUDITORILOR PUBLICI EXTERNI 

 Având în vedere prevederile art. 344 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de 

Conturi, precum şi actele rezultate din aceste activităţi, auditorii publici externi au exprimat o opinie fără rezerve cunoscută şi 

ca opinie favorabilă, referitoare la Agenția Națională de Integritate – privind auditul financiar al contului de execuţie pe anul 

2013. 

 

6.2. Raportul de audit extern independent, realizat pentru anul 2013  

 Raportul de audit extern independent privind evaluarea calității managementului Agenției Naționale de Integritate, realizat 

de compania Deloitte Audit pentru anul 2013, a fost dezbătut și aprobat în unanimitate, fără recomandări, de către membrii 

Consiliului Național de Integritate în ședința publică din data de 5 mai 2014.  „DELOITTE AUDIT”, membru al „DELOITTE Touche 

Tohmatsu”, a efectuat în perioada 03 februarie - 07 martie 2014 evaluarea calităţii managementului Agenţiei Naţionale de 

Integritate pentru anul 2013, ca urmare a procedurii de achiziţie publică desfăşurate conform prevederilor O.U.G. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

(http://www.integritate.eu/home/achizitii-publice/achizitii-publice-2013.aspx & www.e-licitatie.ro). 

 

 În urma auditului efectuat, auditorii au constatat faptul că „managementul ANI a continuat linia stabilită prin 

documentele programatice ale instituției, Strategia pentru combaterea și prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor 

de interese și a stărilor de incompatibilitate (2011 - 2014) și Planul de management pentru 2012 - 2016, axându-se pe dezvoltarea 

instrumentelor informatice de lucru ale personalului instituției, îmbunătățirea istoricului de cazuri, asigurarea urmării 

eficiente a cazurilor instrumentate, în sensul obținerii de rezultate disuasive. Rezultatele și eforturile Agenției au fost 

apreciate prin Rapoartele Comisiei Europene, fie că vorbim de cele emise în contextul Mecanismului de Cooperare și 

Verificare, fie că vorbim de evaluarea generală care s-a făcut la nivelul tuturor statelor membre ale UE”. 

 

 Documentul remarcă „eforturile depuse pentru îmbunătățirea proceselor și eficientizarea activității pentru atingerea 

obiectivelor planificate”, punând accentul pe „dezvoltarea sistemelor informatice care permit o viziune modernă pentru 

dezvoltarea și perfectionarea activității acestei instituții”. Auditorii externi au mai constatat faptul că gradul de implementare al 

obiectivelor Strategiei de prevenire și combatere a averilor nejustificate, conflictelor de interese și incompatibilităților a 

ajuns la 96% la finele anului 2013, față de 90% la nivelul anului 2012. 

 

 Raportul punctează faptul că „activitatea de management a fost îmbunătățită prin implementarea majorității 

recomandărilor incluse în Raportul de audit extern al managementului ANI pentru anii 2009, 2010, 2011 și 2012”. 
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 Totodată, auditorii au constatat următorii parametrii de funcţionalitate ai A.N.I. care au la bază eforturile depuse de 

managementul A.N.I. pentru îmbunătăţirea proceselor şi eficientizarea activităţii în vederea atingerii obiectivelor planificate, eforturi 

concretizate în: 

• implementarea Sistemului informatic SAP, care are drept rezultat îmbunătăţirea sistemului de control managerial, asigurând 

o trasabilitate sporită a fluxului informaţiilor la nivelul Agenţiei, precum şi o creştere a gradului de responsabilizare a persoanelor 

la nivelul fiecărei structuri; 

• implementarea Proiectului cod SMIS: 34972 – „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, 

arhivare şi analiză a documentelor în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi facilitarea accesului electronic la informaţii 

de interes public”, care a adăugat valoare în activitatea Inspecției de Integritate, a Direcției Generale Juridice, Relații Publice și 

Comunicare și a Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie, prin module informatice de analiză inteligentă și raportare; 

• continuarea eforturilor de implementare a măsurilor din cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru 

combaterea şi prevenirea acumulării averilor nejustificate, conflictelor de interese şi a stărilor de incompatibilitate; 

• pregătirea profesională și certificarea în domeniul analizei financiare a cinci inspectori de integritate, cu sprijinul Serious 

Organised Crime Agency (S.O.C.A.) și College of Policing din Londra, în cadrul Proiectului cod SMIS: 34972 – „Servicii publice 

eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare şi analiză a documentelor în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi 

facilitarea accesului electronic la informaţii de interes public”; 

• implicarea activă a inspectorilor de integritate în procesul de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei Naționale 

Anticorupție 2012 - 2015, la nivelul instituțiilor publice centrale și locale; 

• îmbunătățirea calitativă a rapoartelor de evaluare prin inserarea Capitolului „Jurisprudenţă”; 

• dinamizarea cooperării cu instituțiile cu rol în combaterea corupției, în sensul prioritizării soluționării sesizărilor pe care 

acestea le înaintează Agenției; 

• implicarea activă a inspectorilor de integritate în procesul de informare și pregătire profesională a persoanelor 

responsabile cu implementarea procesulului de declarare a averilor și a intereselor. 

 

 De asemenea, auditorii au constatat, în urma auditului efectuat, o creştere a gradului de comunicare la nivelul 

managementului Agenţiei, concretizat prin desfăşurarea de întâlniri săptămânale de management, care facilitează identificarea 

eventualelor probleme cross-funcțional-e şi a celor mai bune soluţii în mod concentrat. 

 

 Raportul final al Auditului extern al managementului A.N.I. pentru anul 2013 a fost publicat pe pagina de Internet a 

instituţiei, la la Secțiunea „A.N.I.”, Subsectiunea “Rapoarte și audit”, atât în limba română, cât și în limba engleză. 
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6.3. Mecanismul de Cooperare și Verificare – Condiționalitatea nr. 2 

Bruxelles, 22.1.2014 
COM (2014) 37 final 

 
Extras din Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 

privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare 

 

1. INTRODUCERE 

(…) 

2. STAREA PROCESULUI DE REFORMĂ DIN ROMÂNIA 

(…) 

2.2 Cadrul de integritate 

Cadrul de integritate este una dintre caracteristicile centrale ale MCV. Acesta se bazează pe instituții și norme care să asigure faptul 

că așteptările sunt clare și că ele sunt realizate în mod corespunzător. De asemenea, un astfel de cadru depinde în mare măsură de 

acceptarea la nivel politic și cultural a faptului că integritatea este un principiu important pentru funcționarii publici și că orice 

încălcare ar trebui să aibă consecințe.  

 

Agenția Națională de Integritate (ANI) și Consiliul Național de Integritate (CNI) 

  

În cursul anului trecut, Agenția Națională de Integritate (ANI) a continuat să își consolideze bilanțul de rezultate16. Există însă în 

continuare obstacole, precum și diferențe între progresele înregistrate în ceea ce privește cazurile de incompatibilitate, conflictele de 

interese și averile nejustificate. Mai concret, ANI și conducerea acesteia s-au confruntat cu o serie de atacuri care au părut să 

coincidă, deseori, cu cazurile ANI împotriva unor înalți reprezentanți politici. Consiliul Național de Integritate și-a dovedit valoarea de 

organism de supraveghere capabil să explice mandatul ANI și să intervină public atunci când este necesar. 

 

ANI a căpătat mai multă autoritate în calitate de instituție, guvernul sprijinind sporirea resurselor pentru asigurarea funcționării sale 

eficace. Întrucât relațiile cu alte agenții guvernamentale sunt esențiale, ANI a încheiat o serie de acorduri de lucru menite să 

reglementeze aceste relații – chiar dacă unele sunt mai fructuoase decât altele. Deciziile ANI sunt deseori atacate în instanță, însă 

statistic rezultă că instanțele au confirmat concluziile ANI în peste 80 % din acțiunile introduse împotriva unor decizii ale ANI având 

ca obiect un conflict de interese. 

 

Se pare că instanțele s-au familiarizat cu cadrul de integritate. Jurisprudența este însă în continuare neuniformă, atât la nivelul 

curților de apel, cât și la nivelul ICCJ existând hotărâri contradictorii, iar procedurile în instanță în cazurile de incompatibilitate sunt în 

continuare îndelungate. ANI se află încă în așteptarea unei hotărâri a ICCJ pentru a ști dacă poate contesta o decizie a Comisiei de 

cercetare a averilor de a nu înainta un caz ANI în instanță. Intervalul de timp necesar pentru anularea contractelor afectate de 

existența unui conflict de interese, alături de rezultatele slabe ale administrației publice în ceea ce privește urmărirea unor astfel de 

cazuri, reduce, de asemenea, forța disuasivă a activităților ANI și ocazionează pierderi pentru finanțele publice.  

 

Decizia de a elabora un sistem de verificare ex-ante a existenței unui conflict de interese în cadrul procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziții publice reprezintă o completare valoroasă a activităților ANI17. Este de dorit, în mod evident, ca eventualele 
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conflicte de interese să poată fi identificate și evitate în prealabil, înainte de semnarea contractelor. Pentru ca sistemul să 

funcționeze, va fi important să existe o obligație legală a autorităților contractante de a răspunde la problemele identificate de ANI. O 

altă prevedere importantă ar fi aceea ca funcționarii publici aflați într-o situație de conflict de interese semnalată de ANI și confirmată 

de instanță să răspundă pentru o proporție minimă din costurile contractului în cazul derulării acestuia. Dacă se va dovedi a fi 

eficace, această abordare ar trebui să fie extinsă rapid de la procedurile în care sunt implicate fonduri UE la toate procedurile de 

achiziții publice. 

 

Ar fi logic să se desprindă învățămintele necesare din activitatea depusă în prezent de ANI, în vederea îmbunătățirii cadrului juridic al 

acestei agenții. În prezent se discută cu guvernul un pachet care ar urma să cuprindă măsuri importante, precum anularea imediată 

a unui contract în momentul rămânerii definitive a unei hotărâri într-un caz de conflict de interese, efectuarea mai multor controale în 

etapa de numire și facilitarea accesului la declarațiile de interese. Acest pachet ar reprezenta pentru ANI o bună ocazie de a 

îndruma o codificare a cadrului de integritate, ceea ce ar asigura eliminarea oricăror presupuse ambiguități din actualul cadru.  

 

Măsurile sensibile de această natură se confruntă însă cu incertitudinea creată de încercările succesive din Parlament de a submina 

eficacitatea cadrului de integritate18. Printre acestea se numără, de exemplu, tentativele de modificare a normelor privind 

incompatibilitatea în cazul reprezentanților aleși la nivel local în vara anului 2013 sau recentele tentative de modificare a Codului 

penal, care au vizat scoaterea unor categorii întregi de persoane fizice de sub incidența normelor în materie de integritate, inclusiv a 

normelor în materie de conflict de interese (a se vedea mai jos). În pachet sunt abordate și cazurile în care Parlamentul refuză să 

pună în aplicare o decizie pronunțată de ANI, chiar și atunci când o astfel de decizie este confirmată de o hotărâre judecătorească. 

O eventuală propunere a Guvernului de modificare a legii ANI ar trebui, prin urmare, să consolideze rolul important pe care ANI îl 

joacă în ceea ce privește testarea voinței politice de a menține un cadru de integritate eficace. 

 

Cadrul de integritate: Parlamentul  

 

În rapoartele MCV anterioare s-a subliniat, de asemenea, riscul ca parlamentarii să fie percepuți ca folosind normele pe care le 

adoptă pentru a se proteja de efectele legilor19. În raportul MCV din ianuarie s-a observat că, în ianuarie 2013, Parlamentul a adoptat 

amendamente la statutul deputaților și senatorilor, modificând procedura de ridicare a imunității în cazurile de percheziție, arestare 

sau reținere a acestora și de urmărire penală a unor foști miniștri. Statutul pare să fie o măsură utilă, aducând mai multă claritate în 

ceea ce privește faptul că starea de incompatibilitate are ca efect încetarea mandatului de deputat sau senator și introducând 

termene pentru analiza parlamentară a cererilor de reținere, arestare sau percheziție a unor parlamentari, înaintate de parchete. Cu 

toate acestea, nu se prevede obligația ca refuzarea începerii urmăririi penale să fie motivată20. 

 

Ca urmare a unei contestații depuse la Curtea Constituțională, aceste dispoziții au intrat în vigoare abia în luna iulie, iar 

regulamentele de aplicare și un nou Cod de conduită21 nu au fost încă adoptate. Eficacitatea statutului va trebuie evaluată în timp. 

Din păcate, practica din cursul toamnei anului 2013 nu a reflectat întotdeauna faptul că parlamentarii recurgeau la norme noi pentru 

a asigura o nouă rigoare în cadrul procedurilor22. De exemplu, în ciuda îngrijorărilor exprimate în raportul din ianuarie, Parlamentul 

nu a executat o hotărâre a Înaltei Curți prin care se confirma o decizie a ANI23. 
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2.3 Combaterea corupției la nivel înalt 

(…) 

Cu toate acestea, în domeniul combaterii corupției la nivel înalt există încă obstacole semnificative. În ciuda cercetărilor, a trimiterilor 

în judecată și a condamnărilor care au loc, există elemente care dovedesc faptul că actele de corupție nu sunt întotdeauna tratate ca 

infracțiuni grave. În cadrul sistemului judiciar, procentul ridicat de pedepse cu suspendare pare să indice o anumită reticență a 

judecătorilor de a-și asuma consecințele unei constatări a vinovăției, ceea ce se află în contradicție cu ghidul de stabilire a 

pedepselor al înseși Înaltei Curți. Un alt aspect important în acest domeniu va fi îmbunătățirea bilanțului de rezultate în ceea ce 

privește confiscarea activelor și recuperarea activelor. Confiscarea extinsă, care cuprinde și activele rudelor, rămâne o procedură 

recentă la care se recurge relativ rar30. 

(…) 

[…]. Printre alte dispoziții importante se numără și redefinirea conflictului de interese în vederea scoaterii unei serii largi de categorii 

de persoane de sub incidența răspunderii în cazul săvârșirii unei infracțiuni34. […]. 

 

Aceste modificări au stârnit reacții din partea magistraților români și a comunității internaționale. Una dintre problemele ridicate a fost 

faptul că în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției se prevede că toți funcționarii publici care dețin funcții 

legislative, executive, administrative sau judiciare ar trebuie să intre sub incidența unor norme de incriminare a corupției și a 

conflictului de interese38. Curtea Constituțională a României a hotărât, în ianuarie 2014, că modificările sunt neconstituționale și a 

invocat, în special, necesitatea de a respecta obligațiile care decurg din legislația internațională, precum și principiul egalității în fața 

legii, consfințit în Constituția României. Hotărârea Curții Constituționale a reprezentat o importantă demonstrație a existenței unui 

echilibru de puteri, însă continuă să fie surprinzător faptul că au fost aprobate modificări care păreau să conteste direct principii atât 

de importante. 

 

2.4 Combaterea corupției la toate nivelurile 

MCV recomandă, de asemenea, depunerea unor eforturi intense pentru eliminarea corupției la toate nivelurile societății românești. 

Sondajele indică în mod constant că existența pe scară largă a corupției constituie o sursă importantă de îngrijorare publică. Deși 

aducerea în fața justiției a unor persoane notabile acuzate de corupție poate influența în mod pozitiv percepția generală, combaterea 

corupției la toate nivelurile presupune, de asemenea, depunerea unor eforturi susținute în scopul de a reduce posibilitățile de a 

comite fapte de corupție și, ulterior, de a arăta că faptele descoperite nu rămân fără consecințe. Continuă să treneze adoptarea unor 

astfel de măsuri manageriale și preventive40. 

(…) 

Magistrații și agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor publice în România amintesc, pe lângă 

necesitatea de a consolida mijloacele de prevenire a corupției și a conflictelor de interese în materie de achiziții publice, alte două 

aspecte-cheie: raționalizarea legislației și asigurarea unei mai mari stabilități45. O serie de ONG-uri, întreprinderi și experți 

independenți au semnalat faptul că procedurile de achiziții publice sunt în permanență vulnerabile la corupție. Deși aceasta nu este o 

problemă specifică numai României, este vorba și de capacitatea administrativă de a gestiona procedurile, în special la nivel local, 

ceea ce presupune o atenție deosebită, mai ales în ceea ce privește prevenția. O temă importantă va fi consolidarea cooperării 

dintre ANRMAP și ANI, în vederea instituirii unui sistem ex-ante de verificare a conflictului de interese în cadrul procedurii de 

atribuire a contractelor de achiziții publice, inclusiv extinderea rapidă a abordării de la procedurile de ofertare în care sunt implicate 

fonduri ale UE la toate procedurile de achiziții publice din România. 
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3. CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI 

(…) 

Comisia invită România să întreprindă măsuri în următorul domeniu: 

(…) 

3. Integritatea  

Progresele obținute în ceea ce privește cadrul de integritate trebuie să fie consolidate prin clarificarea cadrului juridic, astfel încât să 

nu existe îndoieli legate de aplicarea acestuia. În acest domeniu, România ar trebui:  

• să se asigure că nu există excepții de la aplicabilitatea actelor legislative privind incompatibilitatea, conflictele de interese și averile 

nejustificate;  

• să colaboreze, prin guvernul său, cu ANI pentru elaborarea și propunerea unor acte legislative de îmbunătățire a cadrului de 

integritate;  

• să introducă verificarea ex-ante a achizițiilor publice în cadrul ANI, în vederea extinderii acestei verificări de la procedurile în care 

sunt implicate fonduri ale UE la toate procedurile de achiziții publice;  

• să se asigure că prin introducerea noului statut al parlamentarilor se mărește la maximum numărul de hotărâri judecătorești 

definitive care sunt executate automat.  

 
(…) 

 

6.4. Raportul Uniunii Europene privind Combaterea Corupției 

Bruxelles, 3.2.2014 

COM(2014) 38 final 

EXTRAS 

1. INTRODUCERE - PRINCIPALELE CARACTERISTICI ȘI CONTEXTUL  

Cadrul anticorupție 

Cadrul instituțional. (…) Agenția Națională de Integritate (ANI) verifică conflictele de interese, situațiile de incompatibilitate și averile 

personale ale funcționarilor publici. De la crearea sa în 2008, ANI a obținut în general rezultate bune. În ultimii cinci ani, rata de 

confirmare a deciziilor ANI în situațiile de incompatibilitate, precum și a deciziilor administrative în situațiile de conflict de interese, a 

depășit 80 %. În urma deciziilor ANI, au fost confiscate, pe baza unor hotărâri judecătorești definitive, averi personale nejustificate în 

valoare de peste 1 milion EUR. Totuși, acțiunile ulterioare deciziilor ANI s-au confruntat, de-a lungul timpului, cu dificultăți 

semnificative. Voința politică de a susține independența, stabilitatea și capacitatea instituțiilor anticorupție și a sistemului judiciar nu a 

fost constantă de-a lungul timpului. 

2. TEME CENTRALE  

Responsabilitatea și integritatea funcționarilor aleși și numiți 

România a dezvoltat cadrul necesar pentru urmărirea în justiție a cazurilor de corupție la nivel înalt și pentru verificarea de către 

organisme independente a averilor, a eventualelor conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilitate în rândul funcționarilor 

publici, toate acestea fiind elemente-cheie ale politicii anticorupție. Înalții funcționari fac obiectul unor obligații stricte în materie de 
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declarare a averilor, iar declarațiile lor de avere sunt accesibile publicului. Cu toate acestea, sprijinul politic pentru cadrul de 

integritate actual, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere instituțional, a fost inconsecvent.  

Începând cu 2008, ANI a identificat 469 de situații de incompatibilitate, 194 de conflicte de interese administrative și penale, 46 de 

cazuri de averi nejustificate, 346 de cazuri de potențiale infracțiuni și a aplicat peste 5 200 de amenzi pentru încălcarea legislației 

privind declararea averilor. Printre funcționarii anchetați de ANI se numără 50 de parlamentari, 12 președinți și vicepreședinți de 

consilii județene, 10 miniștri și secretari de stat și peste 700 de funcționari locali aleși, directori de agenții publice, ofițeri de poliție, 

magistrați etc. În ultimii cinci ani, peste 80 % din deciziile ANI în situații de incompatibilitate și conflicte de interese au rămas 

definitive. Cu toate acestea, au existat cazuri importante în care acțiunile ulterioare deciziilor ANI nu au fost satisfăcătoare.   

Parlamentul a dat dovadă de o lipsă de consecvență în luarea deciziilor referitoare la probleme de integritate, inclusiv în ceea ce 

privește acțiunile ulterioare deciziilor ANI în situații de conflicte de interese și de incompatibilitate. Odată definitive, aceste decizii ar 

trebui să ducă la încetarea mandatului respectivului funcționar ales. Totuși, de la mijlocul anului 2012, sistemul judiciar a trebuit să 

sesizeze de două ori Curtea Constituțională în urma refuzului Parlamentului de a pune capăt mandatelor ca urmare a unor hotărâri 

judecătorești definitive privind incompatibilitatea unor parlamentari. Cel mai recent caz datează din toamna anului 2013 și se referă 

la decizia ANI privind incompatibilitatea unui senator care a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție și pe care Senatul 

nu a aplicat-o. Prin urmare, Curtea Constituțională a trebuit să intervină încă o dată, printr-o hotărâre privind conflictul constituțional 

dintre puterea legislativă și cea judiciară. De atunci, Senatul nu a acționat în acest sens.  

Refuzul Parlamentului de a executa unele dintre deciziile definitive ale ANI a afectat credibilitatea angajamentului său de a combate 

corupția. De asemenea, funcționarii aleși au subminat în mod frecvent și grav stabilitatea instituțională a ANI prin intermediul unor 

propuneri legislative.  

Recent, au avut loc dezbateri publice ample privind posibila modificare a legislației privind incompatibilitatea aplicabilă funcționarilor 

locali aleși. Acestea se refereau în special la interdicția de a face parte din consiliile de supraveghere ale întreprinderilor locale 

publice sau controlate de stat și din asociațiile de dezvoltare intercomunitară care sunt responsabile cu contractarea unor servicii de 

utilități publice pentru câteva primării. Problema a ajuns să facă obiectul dezbaterilor atunci când ANI a constatat mai multe încălcări 

ale acestor dispoziții juridice. Normele în materie de incompatibilitate referitoare la consiliile întreprinderilor publice sau controlate de 

stat sunt elemente importante care abordează riscurile potențiale în materie de corupție și de conflict de interese în cadrul achizițiilor 

publice și al supravegherii contractelor. 

Conflicte de interese și favoritism  

Astfel cum s-a menționat în secțiunea anterioară, conflictele de interese și favoritismul par a fi printre problemele cele mai recurente 

legate de alocarea și cheltuirea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor UE) atât la nivel central, cât și la nivel local, în timp ce 

mecanismele actuale de prevenire și control sunt dificil de pus în aplicare sau sunt insuficient de disuasive. Rata detectării și a 

notificării conflictelor de interese de către autoritățile responsabile de achizițiile publice pare destul de scăzută în comparație cu 

amploarea riscurilor reale legate de acest aspect, după cum reiese din constatările ANI. Pentru a remedia această problemă, 

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) și ANI au semnat în 2013 

memorandumuri pentru lansarea unui sistem integrat de informații pentru prevenirea și detectarea potențialelor conflicte de interese 

prin controale ex ante.  
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În 2012, ANI a efectuat un studiu privind administrația locală, în care a fost identificat un număr mare de cazuri de conflicte de 

interese. Mulți consilieri locali au încheiat contracte cu propriile lor întreprinderi sau cu întreprinderi controlate de membrii familiilor 

lor. ANI a identificat 78 de cazuri de funcționari locali aleși care se aflau într-o situație de incompatibilitate sau de conflict de interese. 

Dintre aceste cazuri, 33 au fost transmise către Parchet fiind suspectate de conflicte de interese de natură penală și alte 17 cazuri au 

fost transmise către Parchet pentru alte infracțiuni presupuse, inclusiv corupție și fals. Au fost pronunțate 75 de hotărâri în materie de 

incompatibilitate, dintre care 24 au devenit definitive și 51 fac în prezent obiectul unor recursuri în instanță. 

ANI raportează că peste 80 % din hotărârile judecătorești confirmă rapoartele ANI privind conflictele de interese și situațiile de 

incompatibilitate. Deși acest fapt reprezintă o îmbunătățire, jurisprudența în domeniul conflictelor de interese rămâne neuniformă. 

Pentru cauze comparabile, instanțele au pronunțat hotărâri contradictorii. De exemplu, în trei cauze privind președinții de consilii 

județene care, în calitatea lor oficială, au semnat contracte în numele administrației locale cu propriile lor întreprinderi, două instanțe 

au decis că exista un conflict de interese, în timp ce a treia a decis că nu exista un astfel de conflict. În Raportul MCV din ianuarie 

2014 s-a subliniat, de asemenea, că mai sunt multe de făcut pentru a asigura caracterul disuasiv al sancțiunilor aplicate și 

eficacitatea măsurilor de recuperare a prejudiciilor aduse interesului public. Sunt necesare acțiuni în justiție distincte pentru a se 

pronunța hotărâri cu privire la recursurile înaintate împotriva constatării unui conflict de interese și ulterior pentru executarea hotărârii 

definitive și revocarea oricăror acte juridice semnate în perioada în care funcționarul care a comis infracțiunea se afla într-o situație 

de conflict de interese. Finalizarea unor astfel de acțiuni poate dura ani întregi, ducând la întârzierea sancționării.  

Pentru a remedia această situație, este necesară o abordare mai sistematică față de controalele ex ante, o sarcină care poate fi cel 

mai bine îndeplinită de ANI, cu condiția să dispună de resursele necesare. În aprilie 2013, Guvernul a aprobat un memorandum66 

prin care ANI a fost însărcinată să efectueze controale ex ante sistematice privind conflictele de interese utilizând o listă națională a 

tuturor funcționarilor publici care gestionează fonduri UE. Trebuie să se acorde o atenție deosebită capacității necesare pentru 

punerea în aplicare a acestui sistem de verificare.  

Deși conflictul de interese este o infracțiune în temeiul legislației române, parchetele au fost mult timp reticente față de urmărirea în 

justiție a unor astfel de cazuri. Recent, parchetele au devenit mai active. În perioada 2008-2013, au fost deferite parchetului 138 de 

cazuri suspectate de conflicte de interese de natură penală. În mai mult de jumătate dintre acestea erau implicați funcționari publici 

aleși. Anchetarea penală efectivă rămâne limitată: 7 % din cazuri au fost trimise în instanță și pentru încă 7 % au fost demarate 

proceduri preliminare. În 36 % din cazuri sa decis neînceperea urmăririi penale, iar restul de 50 % sunt în curs de anchetare de către 

organele de urmărire penală. În martie 2013, procurorul general interimar a anulat deciziile procurorilor de neurmărire penală în 15 

cazuri de conflicte de interese care implicau foști și actuali parlamentari. În 2012 și 2013, au fost trimise în judecată 20 de cazuri de 

conflicte de interese. La mijlocul anului 2013, toate parchetele de pe lângă curțile de apel au elaborat strategii regionale pentru 

abordarea conflictelor de interese. Astfel cum s-a menționat anterior, la începutul lunii decembrie a anului 2013, Parlamentul a 

adoptat un număr de modificări ale Codului penal, limitând domeniul de aplicare și aplicarea infracțiunii de conflict de interese, 

eliminând funcționarii publici și deciziile administrative din domeniul său de aplicare și limitând aplicabilitatea sa la personalul 

contractual al autorităților publice. Modificările au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională în ianuarie 2014. 
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7. TRANSPARENȚĂ ȘI CONȘTIENTIZARE 

 

7.1. Activitatea de informare publică 

 
 În perioada de referință, Agenţia Naţională de Integritate a publicat pe pagina de Internet (www.integritate.eu) 221 

materiale de informare publică (comunicate de presă, precizări etc.). 

 Agenția Naţională de Integritate a înregistrat, în perioada de referință, un număr de 1.628 documente (solicitări / 

informări / oferte / petiții) transmise prin intermediul poștei electronice, de către jurnalişti, instituţii publice, precum şi de 

către cetăţeni. 

 

7.2. Activitatea de prevenție 

 

  În perioada ianuarie - decembrie 2014, Agenția Națională de Integritate a venit în întâmpinarea persoanelor care au 

solicitat clarificări cu privire la acte normative, modalitățile de completare și depunere a declarațiilor de avere, regimul juridic al 

incompatibilităților și al conflictelor de interese. 

   

  În acest sens, Agenția a emis 977 puncte de vedere referitoare la aspectele menționate anterior, adresate 

persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează: 

 

PUNCTE DE VEDERE ACORDATE DE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

 Regimul juridic al 

conflictelor de interese 

Regimul juridic al 

incompatibilităților 

Modalitatea de completare / 

depunere a declarațiilor de avere 

și de interese 

Persoană fizică 171 523 109 

Persoană juridică 58 87 29 

TOTAL 229 610 138 

 

Din analiza spețelor referitoare la posibilitatea producerii unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, în conformitate 

cu dispozițiile legale aplicabile, Agenția Națională de Integritate s-a pronunțat pozitiv în cazul a 173 spețe de natură să 

genereze un conflict de interese, precum și în cazul a 490 spețe de natură să genereze o stare de incompatibilitate. 

 

 

7.3. Portalul public al declarațiilor de avere și de interese  

 

La data de 26 noiembrie 2014, numărul declarațiilor de avere și de interese publicate pe Portalul public era de 4.697.987. 
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Agenția Națională de Integritate a lansat pe pagina de Internet o secțiune distinctă 

(http://declaratii.integritate.eu/home/navigare/alegeri-2014.aspx), destinată declarațiilor de avere și de interese depuse în cadrul 

procesului electoral de către candidații la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai 2014. 

 

 

La data de 22 septembrie 2014, Agenția Națională de Integritate a lansat pe pagina de 

Internet (http://declaratii.integritate.eu/home/navigare/alegeri-2014.aspx) o secțiune 

distinctă, destinată declarațiilor de avere și de interese depuse în cadrul procesului 

electoral de către candidații la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2014.  

 

 



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.) 
Pag.51

 

 

Cifrele referitoare la traficul înregistrat de Portalul public al declarațiilor de avere și de interese în perioada ianuarie - 
decembrie 2014 sunt următoarele: 

 Vizite: 257.274; 
 Vizitatori unici: 160.435; 
 Timp mediu petrecut pe site: 00.05.13. 

 

 

 

 

 

 

 



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.) 
Pag.52

7.4. Monitorizare trafic pagina de Internet a A.N.I.: „www.integritate.eu” 

Cifrele referitoare la traficul înregistrat de pagina de Internet a Agenției în perioada ianuarie - decembrie 2014 sunt 
următoarele: 

 Vizite: 346.356; 
 Vizitatori unici: 203.245; 
 Timp mediu petrecut pe site: 00.04.55. 

 

 

 

7.5. Monitorizare mass-media 

 

Date generale 

 În perioada monitorizată (ianuarie - decembrie 2014), au fost înregistrate un număr de 134.431 referiri la Agenţia 

Naţională de Integritate sau la domeniile care au legătură cu activitatea A.N.I. în presa audio-vizuală şi online. Dintre acestea, 1.777 

referiri au fost la radio, 14.072 la televiziuni şi 118.582 în mediul online. 

 

PRESA AUDIO-VIZUALĂ 

 Distribuţia referirilor pe posturi radio 

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către Radio România Actualităţi (1.151 materiale), Europa FM (250 materiale), RFI 

(133 materiale), Radio ZU (39 materiale), PRO FM (50 materiale), Radio București (33 materiale). 

118.582

14.072 1.777

Surse monitorizate

Presa online

TV

Radio
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Din cele 1.777 articole identificate, 1.771 articole au fost neutre, 2 articole negative și 4 articole au fost pozitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribuţia referirilor pe posturi de televiziune 
 

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către Realitatea 

TV (1.932 materiale), Antena 1 (394 materiale), Antena 3  

(2.240 materiale), Digi24 HD (2.604 materiale), România TV 

(1.489 materiale), TVR 1 (1.204 materiale), TVR 2 (130 

materiale), PRO TV (753 materiale), Prima TV (392 

materiale), B1 TV (2.634 materiale), Kanal D (102 

materiale), The Money Channel (31 materiale). 

 

Din cele 14.072 materiale difuzate, 13.855 au fost neutre, 

215 negative și 2 pozitive.  

 

 

 

 Distribuţia referirilor pe media online 

Cele mai multe materiale au fost difuzate de către Ziare Realitatea (2.285 materiale), Actualităţi.NET (5.985 materiale), Ziare.com 

(908 materiale), RTV (1.252 materiale), Agerpres (2.380 materiale), Realitatea TV (1.804 materiale), Mediafax (1.859 materiale), 

Gândul (633 materiale), Știripesurse.ro (1.553 materiale), Ziua Constanța (1.024 materiale), România Liberă (600 materiale), DC 

News (235 materiale), Adevărul (364 materiale), Revista 22 (137 materiale), Evenimentul Zilei (756 materiale), Antidotul (1.251 

materiale), Presa de Dâmbovița (257 materiale) și Ziarul Profit (1.489 materiale). 

 

Toate cele  118.582 materiale difuzate au fost neutre. 
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