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1. CONTEXT 

 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Guvernul României a adoptat, în data de 
17.12.2021, HG nr. 1269 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 
și a documentelor aferente acesteia.  

Strategia Națională Anticorupție (denumită în continuare SNA) 2016-2020, în corelare 
cu recomandările formulate de formatele internaționale anticorupție la care România 
este parte sau la care participă, a promovat schimbarea paradigmei în ceea ce privește 
abordarea strategică în acest domeniu. Astfel, SNA 2016-2020 a inclus obiective și 
măsuri care să acționeze asupra cauzelor mai profunde ale corupției, abordarea nefiind 
limitată la combaterea fenomenului.  

Documentul programatic a inclus măsuri care s-au referit la prevenirea corupției, 
promovarea integrității organizaționale, educația anticorupție și, nu în ultimul rând, 
recuperarea creanțelor generate de săvârșirea de infracțiuni. 

Corupția rămâne o provocare la nivel național și regional, deși, în plan strategic, 
începând cu anul 2001, corupția este fenomenul infracțional care a făcut cel mai des și 
mai constant obiectul politicilor penale în România. Acest fenomen afectează 
societatea în cele mai diverse moduri, fiind de natură a genera consecințe negative 
atât în viața economică, cât și socială a cetățenilor. În acest sens, s-a putut observa 
că, în anumite instanțe, fenomenul corupției a afectat viața, integritatea fizică, 
încrederea față de instituțiile statului și patrimoniul cetățenilor.1 

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 a fost elaborată în urma unui amplu proces 
de consultare cu sectorul public, dar și cu societatea civilă și mediul de afaceri din 
România. Astfel, SNA 2021-2025 realizează o radiografie a manifestării fenomenului la 
nivel național, și, corelativ, a capacității naționale de răspuns și prezintă o viziune 
integrată, armonizată inter-instituțional cu privire la misiunea și obiectivele necesar a 
fi asumate de către principalele instituții cu responsabilități, cu obiective generale, 
specifice și acțiuni principale, individualizate în funcție de competențele legale ale 
fiecărei instituții și specificul sectoarelor prioritare. SNA pune accent pe rafinarea 
mecanismelor de cooperare pentru obținerea unor rezultate cât mai eficiente în 

 
1 Informații disponibile în ANEXELE din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a 

documentelor aferente acesteia, EMITENT GUVERNUL, Publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.218 bis din 22 decembrie 2021, 
disponibile la adresa https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249932 , document consultant la data de 12.05.2022 

http://www.poca.ro/


 
 
 

 

 
  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativ 2014-2020 

 
www.poca.ro 

promovarea integrității și lupta împotriva corupției. Ca orizont de timp, abordarea 
propusă vizează perioada 2021-2025. 

În ceea ce privește elementele de noutate aduse de noua Strategie Națională 
Anticorupție, acestea prevăd suplimentar măsurilor de combatere a corupției, măsuri 
care vizează latura de prevenire și educare atât a oficialilor, cât și a cetățenilor, cu 
privire la teme precum: integritatea organizațională și diminuarea riscurilor de 
corupție, cadrul incriminator național al faptelor de corupție, drepturile omului, 
accesul la informații publice, transparența decizională, impactul corupției "mici" asupra 
serviciilor publice.  

Se constată așadar accentul realizat pe componenta de prevenție, alături de 
conturarea a două noi sectoare prioritare: protecția mediului înconjurător și protejarea 
patrimoniului cultural, dar și transparentizarea procesului de achiziții publice prin 
aplicarea standardului OCDS. Open contracting data standard (OCDS) reprezintă 
procesul de transparentizare a achizițiilor publice și derulare a contractelor prin 
punerea la dispoziție a datelor deținute de autoritățile publice și implicarea publicului 
și mediului de afaceri în identificarea și rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul 
este compus din două etape principale: (1)deschiderea datelor și (2) implicarea 
cetățenilor și a mediului de afaceri. Deschiderea datelor și publicarea lor se fac după 
standarde recunoscute ca bună practică la nivel internațional - Open Contracting Data 
Standard (denumit în continuare OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul 
de achiziție, ci și la faza de contractare și desfășurare a contractelor. Implicarea 
publicului și a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluții alternative, 
mai eficiente, în folosirea banilor publici, precum și la depășirea unor probleme în 
derularea procesului de achiziție sau derulare a contractelor.  

Sectoarele prioritare ale SNA 2021-2025 sunt următoarele:  
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Figura nr. 1: Sectoarele prioritare SNA 2021-2025 

Sursa: Autorul 

 

Pentru perioada 2021-2025, prin SNA se urmărește îndeplinirea a 5 obiective generale, 
fiecare dintre ele având subordonate obiective specifice după cum urmează:  

Tabelul nr. 1: Obiectivele SNA 2021-2025 

Nr. 
crt. 

Obiectiv general Obiectiv specific 

1.  

Obiectiv General nr. 1 –
Creșterea gradului de 
implementare a măsurilor de 
integritate la nivel 
organizațional 

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de 
integritate la nivel național 

Obiectiv specific nr. 1.2. – Îmbunătățirea cooperării 
internaționale în domeniul integrității 

2.  
Obiectiv General nr. 2 –
Reducerea impactului 
corupției asupra cetățenilor 
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3.  

Obiectiv General nr. 3 –
Consolidarea managementului 
instituțional și a capacității 
administrative pentru 
prevenirea și combaterea 
corupției 

Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor 
preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a 
inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea 
implementării lor efective 

Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței 
pentru o guvernare deschisă în administrația publică 

Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de 
gestionare a eșecului de management prin corelarea 
instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii 
a riscurilor și vulnerabilităților instituționale 

4.  

Obiectiv General nr. 4 – 
Consolidarea integrității în 
domenii de activitate 
prioritare 

Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul 
public de sănătate 

Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul 
național de educație 

Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația 
publică locală 

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul 
achizițiilor publice 

Obiectiv specific nr. 4.5. – Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de 
afaceri 

Obiectiv specific nr. 4.6. – Creșterea transparenței 
publicității politice și a integrității finanțării partidelor 
politice, precum și a integrității alegerilor și 
referendumurilor 

Obiectiv specific nr. 4.7. - Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea 
membrilor Parlamentului 

Obiectiv specific nr. 4.8. - Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul 
protecției mediului înconjurător 

Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul 
protejării patrimoniului cultural 

5.  

Obiectiv General nr. 5 –
Consolidarea performanței de 
combatere a corupției prin 
mijloace penale și 
administrative 
 

Obiectiv specific nr. 5.1. – Continuarea progreselor 
înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în 
soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție 
și la nivel local 

Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice 
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Obiectiv specific nr. 5.3. – Prevenirea și combaterea 
corupției, ca facilitator al activității grupurilor de 
criminalitate organizată 

Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare 
metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în 
domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul 
administrației publice centrale 

Sursa: Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 

 

CADRUL LEGAL 

 
În ceea ce privește reglementările specifice care stau la baza constituirii SNA 2021-
2025, acestea sunt reprezentate de: 

 

Figura nr. 2: Cadrul legal 
Sursa: Autorul 

 

2. DOMENIILE PRIORITARE DE INTERVENȚIE ALE STRATEGIEI NAȚIONALE ANTI-

CORUPȚIE 2021-2025 

 

Așa cum a fost amintit anterior, odată cu instituirea SNA 2021-2025, entitățile publice 
au obligația de a respecta prevederile impuse prin aceasta, ele fiind împărțite în măsuri 
și obligații. Măsurile și obligațiile care decurg din SNA 2021-2025 sunt prezentate în 
subcapitolele următoare. 
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2.1. Măsuri prevăzute în SNA aplicabile autorităților publice locale 
 

În cazul măsurilor obligatorii pe care entitățile publice sunt obligate să le 
implementeze, acestea sunt în număr de 12 referindu-se la următoarele elemente: 

1. Codul etic/ deontologic/de conduită în cadrul instituției; 

2. Consilierul de etică și procedura de consiliere etică; 

3. Declararea averilor și a intereselor; 

4. Declararea cadourilor; 

5. Conflictele de interese; 

6. Incompatibilitățile; 

7. Transparență în procesul decizional; 

8. Accesul la informații de interes public; 

9. Protecția avertizorului în interes public 

10. Pantouflage interdicții post-angajare; 

11. Funcțiile sensibile; 

12. Gestionarea riscurilor de integritate și a vulnerabilităților la corupție în 
administrația publică. 

 
2.2. Obligații instituite în sarcina autorităților publice locale prin SNA 
 
Obligațiile ce le revin autorităților publice locale în contextul SNA 2021-2025 sunt 
următoarele: 

1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei 
agende de integritate organizațională; 

2. Adoptarea și distribuirea planului de integritate, urmare consultării angajaților 
și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018, și asigurarea resurselor necesare 
implementării acestuia; 

3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la 
riscurile și vulnerabilitățile nou apărute; 
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4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, 
precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al 
acestora, conform HG nr. 599/2018; 

5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, 
conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau 
control ca urmare producerii acestora; 

6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la 
activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei; 

7. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu 
accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile şi instituțiile publice și 
impactul corupției asupra serviciilor publice; 

8. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, prin 
aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea 
numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor 
de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice; 

9. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse 
incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice; 

10. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, 
inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); 

11. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce 
riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici; 

12. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la 
nivelul tuturor autorităților publice; 

13. Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile 
administrative disponibile la nivelul instituțiilor, reducând astfel gradul de 
vulnerabilitate; 

14. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice 
locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea 
corupției, promovarea eticii și integrității. 
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3. SCOP 
 

Din punct de vedere al scopului prezentului raport, acesta este reprezentat de 

evaluarea gradului de implementare a noțiunilor de etică, integritate și prevenire a 

corupției la nivelul Municipiului Roșiori de Vede atât din punct de vedere al existenței 

documentelor prevăzute în cadrul legislației în vigoare, cât și din punct de vedere al 

percepției personalului din cadrul administrației publice de pe teritoriul Municipiul 

Roșiori de Vede. 

Raportul este formulat sub forma unei analize argumentate, care cuprinde stadiile 

implementării măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025 în cadrul UAT Municipiul Roșiori 

de Vede, precum și recomandările de conformare la cerințele de referință în domeniu 

și la legislația națională. 

Prezentul raport de analiză nu are caracterul unui audit public intern și nici caracterul 

unui audit de terță parte, constituind în mod exclusiv o opinie fundamentată, pe baza 

unor evidențe colectate de la Beneficiar sau puse la dispoziție de către acesta, în urma 

căreia sunt formulate recomandări de îmbunătățire/perfecționare/dezvoltare a 

modului de aplicare și implementare a măsurilor și instrumentelor de etică, integritate 

și prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Roșiori de Vede. 

Prezentul material constituie un precursor al actualizării și întocmirii Codului de Etică 

aplicabil personalului UAT Municipiului Roșiori de Vede, al dezvoltării unor proceduri 

specifice acestei zone sensibile specifice administrației publice locale și un fundament 

al identificării riscurilor și vulnerabilităților în materie de etică și integritate la nivelul 

instituției. 

 

4. METODOLOGIA  

 

În scopul elaborării prezentului raport, au fost urmate mai multe etape care au implicat 

actori diferiți. Metodologia de elaborare este prezentată în continuare. 

Participanții cu rol activ în procesul de realizare a analizei instituționale au fost: 

• Echipa de audit din partea S.C. Synesis Partners S.R.L., constituită din 5 persoane 

care dețin atribuții în sfera culegerii și analizei datelor și informațiilor cu privire 

la noțiunile de etică, integritate și prevenire a corupției; 
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• Personalul din conducerea UAT Municipiului Roșiori de Vede, care a asigurat 

suportul organizatoric și managerial pentru culegerea datelor și informațiilor cu 

privire la aspectele analizate, care a pus la dispoziția echipei de analiză 

informațiile solicitate și care a participat, la solicitarea echipei de analiză, la 

întrevederi având ca obiect exprimarea percepției cu privire la modul în care 

sunt proiectate în activitatea curentă și procesele și activitățile avute în 

subordine, noțiunile de etică, integritate și prevenire a corupției. 

 

Elementele care au fost analizate sunt: 

• Documentele de formalizare a structurii organizatorice: 

o Organigrama Primăriei Municipiului Roșiori de Vede; 

o Regulamentul de Organizare și Funcționare a UAT Municipiul Roșiori de Vede; 

o Regulamentul Intern pentru UAT Municipiul Roșiori de Vede; 

o Codul de Conduită a Funcționarilor Publici din cadrul UAT Municipiul Roșiori 

de Vede; 

o Procedurile referitoare la corupție elaborate până în prezent la nivelul UAT 

Municipiul Roșiori de Vede. 

• Percepția personalului din cadrul UAT Municipiul Roșiori de Vede cu privire la 
integrarea noțiunilor de etică, integritate și prevenire a corupției în activitatea 
curentă, în procesele desfășurate în mod curent și în modul de organizare a propriei 
activități. 

• Percepția cetățenilor Municipiului Roșiori de Vede cu privire la manifestarea 
fenomenului corupției în cadrul instituțiilor publice. 

Etapele de realizate a demersului de cercetare au fost următoarele: 

• Analiza documentelor; 

• Analiza percepției cetățenilor din Municipiului Roșiori de Vede; 

• Analiza percepției personalului instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului 

Roșiori de Vede; 

• Formularea raportului de analiză, cuprinzând constatările echipei de analiză, 

formulate în mod argumentat, punctele forte și punctele slabe ale stadiului 

implementării noțiunilor analizate și recomandările de conformare la cerințele 

legale (dacă este cazul), respectiv recomandările de îmbunătățire a 

implementării în activitatea curentă a măsurilor și instrumentelor de etică, 

integritate și prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Roșiori de Vede. 
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Pentru analiza documentară, echipa de analiză a întreprins următoarele măsuri: 

• solicitarea documentelor de formalizare a structurii organizatorice și a celorlalte 
documente care fac obiectul analizei, menționate la secțiunea anterioară; 

• identificarea funcțiilor cheie din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Roșiori de Vede, cu potențial impact/risc semnificativ în ceea ce 
privește sfera eticii, integrității și corupției, în vederea identificării  acelor 
elemente subiective care pot clarifica imaginea echipei de analiză cu privire la 
implementarea măsurilor anticorupție, în special asupra elementelor de 
ambiguitate rezultate din analiza documentară; 

• planificarea întâlnirilor cu persoanele cu funcții cheie s-a realizat după 
finalizarea analizei documentare, iar în cadrul discuțiilor s-a avut în vedere 
inclusiv clarificarea unor aspecte potențial neconforme rezultate din analiza 
documentară; 

• întocmirea raportului de analiză instituțională. 

 

5. ANALIZA INSTRUMENTELOR DE IMPLEMENTARE A METODELOR ANTICORUPȚIE ȘI 

EVALUAREA IMPACTULUI 

 

Pentru a analiza gradul de îndeplinire a prevederilor impuse prin SNA 2021-2025 la 

nivelul UAT Municipiul Roșiori de Vede s-au avut în vedere atât obligațiile cât și măsurile 

instituite în sarcina autorităților publice locale.  

 

5.1. Analiza implementării obligațiilor instituite în sarcina autorităților publice 

locale prin SNA 2021-2025 

 

În continuare sunt prezentate obligațiile stipulate în SNA 2021-2025 pe care toate 

instituțiile de drept public au obligația să le respecte și să le pună în aplicare. 
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Obligația:  

Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției 

a declarației privind asumarea unei agende 

de integritate organizațională. 

Indicatorii:  

1. Declarație adoptată 
2. Declarație distribuită 

 
Termen: 31.03.2022 

 

SITUAȚIA DE FAPT 

 

La nivelul unității, a fost adoptată 

declarația privind asumarea unei 

agende de integritate organizațională, 

însoțită de agenda de integritate 

organizațională propriu-zisă. Data în 

care declarația a fost aprobată este 

28.01.2022.  

 

Declarația privind asumarea unei agende 

a fost distribuită angajaților instituției.  

 

SITUAȚIA DE FAPT 

 

Planul de integritate al UAT Municipiul 

Roșiori de Vede a fost adoptat în data de 

25.03.2022 și transmis către Ministerul 

Justiției. 

De asemenea, a fost desemnată o 

persoană de contact pentru 

implementarea planului de integritate 

(consilierul juridic – Munteanu George 

Daniel). 

Obligația:  

Adoptarea și distribuirea planului de 

integritate, urmare a consultării angajaților 

și a evaluării de risc conform HG nr. 

599/2018 și asigurarea resurselor necesare 

implementării acestuia. 

Indicatorii:  

1. Plan de integritate adoptat și 

transmis la Ministerul Justiției 

2. Persoană/e desemnate pentru 

monitorizarea planului de 

integritate 

 

Termen: 30.06.2022 

http://www.poca.ro/
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SITUAȚIA DE FAPT 

La nivelul instituției, pe parcursul anului 2022, 

au fost organizate cursuri în domeniile etică, 

integritate și regimul incompatibilităților, dar 

și în domeniul managementului riscului pentru 

transparența decizională. Grupul țintă a fost 

alcătuit dintr-un număr de 65 de angajați din 

cadrul personalului UAT Municipiul Roșiori de 

Vede. 

Cursurile au fost organizate în perioada iunie – 

iulie 2022, iar pentru o mai bună organizare, 

cei 65 de participanți au fost împărțiți în câte 

3 grupe ce își desfăşoară activitatea în cadrul 

fiecărui curs. 

De asemenea, în anul 2022, au fost organizate 

un număr de 4 workshop-uri pe tematici 

anticorupție și prevederi ale SNA 2021-2025 

(aproximativ 20 participanți/ședință). 

Obligația:  

Creșterea gradului de educație anticorupție 

a cetățenilor și a oficialilor publici, cu accent 

pe drepturile acestora în relația cu 

autoritățile şi instituțiile publice și impactul 

corupției asupra serviciilor publice. 

Indicatorii:  
1. Nr. și tip de activități de creștere a 

educației anticorupție 

2. Nr. beneficiarilor activităților de 

creștere a educației anticorupție 

3. Rezultatele participanților înregistrate 

la testările de evaluare din cadrul 

activităților de formare în domeniul 

anticorupție 

Termen: Anual 

SITUAȚIA DE FAPT 

 

În cadrul instituției sunt realizate anual 

evaluări ale personalului din punct de vedere 

al performanței. 

Procentul posturilor de conducere ocupate cu 

titlu permanent prin raportare la total posturi 

de conducere din instituție este de 7%. 

 

Obligația:  

Consolidarea profesionalismului în cariera 

personalului din sectorul public, prin 

aplicarea efectivă a mecanismelor de 

evaluare a performanțelor, evitarea 

numirilor temporare în funcțiile de 

conducere, transparentizarea procedurilor 

de recrutare și asigurarea stabilității funcției 

publice. 

Indicatorii:  

1. Evaluarea personalului 

2. % posturilor de conducere ocupate cu 

titlu permanent prin raportare la 

total posturi de conducere din 

instituție 

3. Nr. şi tip de măsuri luate în vederea 

asigurării vizibilității anunțurilor 

aferente procedurilor de recrutare 

Termen: Anual 
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N.B.: O analiză referitoare la gradul de îndeplinire al obligațiilor generale 

referitoare la corupție, care îi revin anual aparatului de specialitate al primarului 

Municipiului Roșiori de Vede, este fezabilă începând cu data de 17 decembrie 2022, 

dat fiind faptul că obligațiile au fost formulate prin ANEXA din 17 decembrie 2021 

privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor 

aferente acesteia, iar o parte dintre obligațiile stipulate au termen de realizare 

anual. 

 

5.2. Analiza implementării măsurilor instituite prin SNA  
 

MĂSURA 1 - CODUL ETIC/ DEONTOLOGIC/DE CONDUITĂ 
 
Referințe: 

• Standardul 1 (Etică și integritate) din Codul de Control Intern Managerial 

• Art. 558, alin. (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ 

 

Indicatorii:  

1. Existența Codului Etic/Deontologic/de conduită 
2. Cod Etic/deontologic/de conduită distribuit 
3. Angajații instruiți în legătură cu Codul Etic/ Deontologic/de conduită 

 
SITUAȚIA DE FAPT 

a) se constată existența unui cod etic denumit „Codul Etic și Regulile de Conduită 
ale angajaților din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de 
Vede”, întocmit de biroul de resurse umane și aprobat de către primar;  

b) de la data elaborării documentului (25.09.2012), acesta nu a suferit nicio 
modificare, motiv pentru care se vor impune măsuri de remediere în acest sens; 

• se constată că documentul elaborat nu este în acord cu prevederile legale 
stipulate în ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ:  
Capitolul I - Domeniul de aplicare și principii generale  

o Domeniul de aplicare; 
o Obiective; 
o Principii generale; 
o Termeni. 

http://www.poca.ro/


 
 
 

 

 
  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativ 2014-2020 

 
www.poca.ro 

• Capitolul II - Norme generale de conduită profesională a funcționarilor 
publici 

o Asigurarea unui serviciu public de calitate; 
o Loialitatea față de Constituție și lege; 
o Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice; 
o Libertatea opiniilor; 
o Activitatea publică; 
o Activitatea politică; 
o Folosirea imaginii proprii; 
o Cadrul relațiilor în exercitarea funcției publice; 
o Conduita în cadrul relațiilor internaționale; 
o Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și 

avantajelor; 
o Participarea la procesul de luare a deciziilor; 
o Obiectivitate în evaluare; 
o Folosirea prerogativelor de putere publica; 
o Utilizarea resurselor publice; 
o Limitarea participării la achiziții, concesionări sau 

închirieri. 

• Capitolul III - Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării normelor 
de conduită profesională 

o Rolul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
o Rolul autorităților și instituțiilor publice; 
o Publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduită. 

• Capitolul IV - Dispoziții finale 
o Răspunderea; 
o Armonizarea regulamentelor interne de organizare și 

funcționare; 
o Asigurarea publicității; 
o Intrarea în vigoare. 

Din acest punct de vedere, „Codul Etic și Regulile de Conduită ale angajaților 
din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede” necesită 
revizuire. 

c) în dispoziția de aprobare a Codului este prevăzut faptul că Biroul de Resurse 
Umane și cel Administrativ sunt responsabile de difuzarea informațiilor, acestea 
fiind transmise personalului din subordine, dar și publicate atât pe website, cât 
și la avizier. În momentul difuzării către angajați aceștia au semnat de primire. 
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d) angajații instituției au fost instruiți cu privire la aplicarea Codului etic, acest 
aspect reieșind în urma aplicării chestionarelor (80,51% din totalul celor 
chestionați au spus că sunt informați în legătură cu prevederile Codului etic). 

În graficul de mai jos este redat gradul de îndeplinire a măsurii nr. 1 din Strategia 
Națională Anticorupție „Codul Etic/ Deontologic/ De Conduită”, la nivelul aparatului 
de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede. Se observă că acesta este de 

66,67%, motiv pentru care se impun măsuri de remediere. 

 

Figura nr. 3: Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 1 la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede 

Sursa: Autorul 
 

În scopul creșterii gradului de îndeplinirea a măsurii nr. 1 la nivelul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede, se recomandă efectuarea 
următoarelor acțiuni de remediere:  

Tabelul nr. 2: Recomandări referitoare la măsura nr. 1 

Sursa: Autorul 

 
MĂSURA 2 - CONSILIERUL DE ETICĂ ȘI PROCEDURA DE CONSILIERE ETICĂ 

 

Referințe: 

• Art. 451 – 456 din Codul Administrativ 

66,67%

33,33%

Îndeplinit Neîndeplinit

RECOMANDARE PRIORITATE 

Actualizarea documentului „Codul Etic și Regulile de Conduită 

ale angajaților din aparatul de specialitate al primarului 
Municipiului Roșiori de Vede”, conform reglementărilor în 
vigoare 

Ridicată 
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Indicatorii:  

1. Existența unei proceduri de consiliere etică 
2. Procedură de consiliere etică distribuită 
3. Existența unui consilier de etică 

 
SITUAȚIA DE FAPT 
În urma procesului de analiză a documentelor puse la dispoziție de către UAT Municipiul 
Roșiori de Vede, se constată că:  

a. există o procedură de consiliere etică denumită Procedură de sistem „Etică și 
Integritate” elaborată de către Secretarul tehnic al Comisiei de Monitorizare, 
verificată de Directorul DIT, avizată de Președinta Comisiei de Monitorizare și 
aprobată de primar;  

b. ultima modificare a documentului a avut loc în data de 29.11.2019 cu scopul a o 
actualiza conform prevederilor Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 al SGG și 
Metodologiei de Management al Riscurilor emisă de SGG în anul 2018. 
Actualizarea procedurii în conformitate cu P.S.-P.R.V.-SCIM 08.01; 

c. procedura a fost difuzată în format electronic către responsabilii 
compartimentelor; 

d. angajații instituției sunt informați în legătură cu persoana desemnată pentru 
funcția de consilier de etică (aceste aspecte au reieșit în urma chestionarelor 
aplicate); 

e. consilierul de etică nu face parte din compartimentul de resurse umane; 
f. în ceea ce privește activitatea consilierului de etică, acesta monitorizează 

respectarea normelor de conduită prin aplicarea de chestionare; referitor la 
activitatea de consiliere etică desfășurată de acesta, în urma analizării 
documentelor s-a observat faptul că: 

o numărul de ședințe de consultare acordate a fost 0; 
o numărul de activități de formare în domeniul eticii a fost 0; 
o numărul de funcționari publici care au fost instruiți prin intermediul 

acțiunilor de formare în domeniul normelor de conduită a fost 0; 
o numărul de funcționari publici cu funcție de conducere care au solicitat 

consiliere etică a fost 0; 
o numărul de funcționari publici cu funcție de execuție care au solicitat 

consiliere etică a fost 0; 
o numărul de spețe care au constituit obiectul consilierii etice a fost 0. 
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g. în instituție nu există un spațiu special conceput pentru desfășurarea activității 
de consiliere etică, care permite anonimizarea persoanelor și secretizarea 
procesului de consiliere; 

h. în cadrul instituției nu există o fișă a postului distinctă pentru consilierul de 
etică, atribuțiile acestuia regăsindu-se în cadrul fișei postului pe care îl ocupă 
ca titular;  

i. în momentul numirii consilierului de etică a fost respectat principiul privind 
incompatibilitățile și celelalte condiții privind numirea acestuia; 

j. există o dispoziție de numire a consilierului de etică. 

Având în vedere informațiile prezentate anterior, se poate remarca faptul că gradul de 

îndeplinire a măsurii nr. 2 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede, este de 61,54%, 

așa cum reiese din figura de mai jos.  

 
 

Figura nr. 4: Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 2 la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede 

Sursa: Autorul 

Având în vedere gradul de îndeplinire a măsurilor impuse prin SNA 2021-2025, la nivelul 
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede, referitoare la 
măsura nr. 2 (46,15%), se recomandă ca instituția să întreprindă următoarele acțiuni 
corective: 

61,54%

38,46%

Îndeplinit Neîndeplinit

RECOMANDARE PRIORITATE 

Actualizarea procedurii „Etică și Integritate” Ridicată 
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Tabelul nr. 3: Recomandări referitoare la măsura nr. 2 

Sursa: Autorul 

 

MĂSURA 3  - DECLARAREA AVERILOR 

 

Referințe: 

• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 

publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, 

precum și pentru modificarea şi completarea altor acte normative  

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare 

 

Indicatorii:  

1. Existența unei proceduri de declarare a averilor 
2. Procedură de declarare a averilor distribuită către angajați 
3. Respectarea termenelor de declarare a averilor 

4. Anonimizarea declarațiilor de avere 

 
SITUAȚIA DE FAPT 
În urma procesului de analiză a documentelor, situația regăsită la nivelul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede, cu privire la măsura nr. 3 este 
următoarea: 

a. în cadrul instituției nu există o procedură care să facă referire la declararea 
averilor; 

Crearea unui spațiu special conceput pentru desfășurarea 

ședințelor de consiliere etică 
Ridicată 

Realizarea de către consilierul de etică a unor sesiuni de 

informare și consiliere pentru angajații instituției 
Medie 

Numirea unui consilier de etică din cadrul compartimentul de 

resurse umane  
Medie  

Elaborarea unei fișe a postului distinctă pentru consilierul de 

etică 
Medie 
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b. angajații instituției nu au fost instruiți cu privire la procedura de declarare a 
averilor și intereselor (instruirea nu s-a realizat special pentru acest scop, ci, 
mai degrabă a fost furnizată asistență pentru completare, atunci când au existat 
solicitări - dacă au existat); 

c. angajații instituției respectă termenele de declarare a averilor; 
d. declarațiile de avere ale celor care au obligația de a le întocmi sunt actualizate 

conform legii; 
e. la afișarea declarațiilor de avere sunt anonimizate informațiile care conțin date 

cu caracter personal (CNP, adresă completă a imobilelor declarate).  
 
Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 3 în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Municipiului Roșiori de Vede este de doar 22,22%, așa cum reiese din figura de mai jos. 

 
Figura nr. 5: Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 3 la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Roșiori de Vede 
Sursa: Autorul 

 
În vederea creșterii gradului de îndeplinire a măsurii nr. 3 prevăzută în SNA 2021-2025, 
se recomandă ca instituția să întreprindă următoarele acțiuni corective: 

 
Tabelul nr. 4: Recomandări referitoare la măsura nr. 3 

22,22%

77,78%

Îndeplinit Neîndeplinit

RECOMANDARE PRIORITATE 

Elaborarea unei proceduri referitoare la declararea averilor Ridicată 

Distribuirea către angajați a procedurii referitoare la 

declararea averilor cu semnătură de luare la cunoștință/reply 

la e-mail 

Ridicată 
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Sursa: Autorul 

 
 

MĂSURA 4 - DECLARAREA CADOURILOR 

 

Referințe: 

• Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcției 

• Hotărârea Guvernului nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 

punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la 

bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 

exercitarea mandatului sau a funcției 

 

Indicatorii:  

1. Existența unei proceduri de declarare a cadourilor 
2. Procedură de declarare a cadourilor distribuită către angajați 

 
SITUAȚIA DE FAPT 
Din analiza documentelor au reieșit următoarele aspecte: 

a. în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede nu a 
fost elaborată o procedură referitoare la declararea cadourilor; 

b. nu există evidențe referitoare la registrul cuprinzând numărul de cadouri primite și 
destinația acestora (nu se regăsește pe site-ul instituției). 
 

Conform celor amintite mai sus, putem concluziona că gradul de îndeplinire a măsurii 

nr. 4 de către aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede este de 

0%. Pentru creșterea gradului de îndeplinire a măsurii nr. 4 se recomandă realizarea 

următoarelor acțiuni de remediere: 
Tabelul nr. 5: Recomandări referitoare la măsura nr. 4  

Instruirea angajaților în legătură cu procedura „Declararea 

averilor și intereselor”  
Medie 

RECOMANDARE PRIORITATE 

Elaborarea unei proceduri referitoare la declararea 
cadourilor 

Ridicată 
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Sursa: Autorul 

 

MĂSURA -  5 CONFLICTELE DE INTERESE 

 

Referințe: 

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției 

 

Indicatorii:  

1. Existența unei proceduri referitoare la conflictele de interese 
2. Procedură referitoare la conflictele de interese distribuită către angajați 

 

SITUAȚIA DE FAPT 
În ceea ce privește măsura nr. 5 din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 – 
conflictele de interese, în urma analizei documentelor, s-au constatat următoarele:  

a) în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede nu 
există o procedură referitoare la conflictele de interese; 

b) în cadrul instituției nu au existat sesizări privind conflictul de interese;  
c) modalitatea de înregistrare a petițiilor este sub formă scrisă la registratura 

instituției; 
d) până în prezent nu au existat sesizări primite de instituție de la terțe persoane 

referitoare la conflictele de interese. 
 

În urma analizei efectuate, se poate concluziona faptul că gradul de îndeplinire a 
măsurii nr. 5 de către aparatul de specialitate al primarului Municipului Roșiori de Vede 
este de 42,86%.  

Distribuirea către angajați a procedurii referitoare la 
conflictele de interese cu semnătură de luare la 

cunoștință/reply la e-mail 

Ridicată 

Publicarea listei cuprinzând numărul de cadouri primite și 
destinația acestora pe site  

Medie 
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Pentru creșterea gradului de îndeplinire a măsurii nr. 5, se recomandă întreprinderea 

următoarelor acțiuni corective:  

Tabelul nr. 6: Recomandări referitoare la măsura nr. 5  

Sursa: Autorul 

 

MĂSURA 6 - INCOMPATIBILITĂȚILE 

 

Referințe: 

• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 

publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, 

precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative  

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare 

 

Indicatorii:  

42,86%
57,14%

Îndeplinit Neîndeplinit

RECOMANDARE PRIORITATE 

Elaborarea unei proceduri referitoare la conflictele de 

interese 
Ridicată 

Distribuirea către angajați a procedurii referitoare la 

conflictele de interese cu semnătură de luare la 

cunoștință/reply la e-mail 

Ridicată 

Instruirea angajaților în legătură cu procedura referitoare la 

conflictele de interese 
Medie 

http://www.poca.ro/
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1. Existența unei proceduri referitoare la incompatibilități 
2. Procedură referitoare la incompatibilități distribuită către angajați 
3. Nr. de incidente de integritate anchetate de ANI 

 
SITUAȚIA DE FAPT 
Din analiza datelor a rezultat următoarea situație referitoare la măsura nr. 6: 

a. la nivelul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede nu 
există o procedură referitoare la incompatibilități; 

b. în cadrul instituției au existat incidente anchetate de ANI. 

Se constată astfel că gradul de îndeplinire a măsurii numărul 6 este de 0%, de aceea 
pentru creșterea acestuia sunt necesare următoarele acțiuni corective: 

Tabelul nr. 7: Recomandări referitoare la măsura nr. 6  

Sursa: Autorul 

 

MĂSURA 7 - TRANSPARENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL 

 

Referințe: 

• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

 

Indicatorii:  

1. Existența unei proceduri referitoare la transparența în procesul decizional 
2. Procedură referitoare la transparența în procesul decizional distribuită către 

angajați 
3. Existența unui web-site funcțional 

4. Existența conturilor pe social-media 

 
SITUAȚIA DE FAPT 

RECOMANDARE PRIORITATE 

Elaborarea unei proceduri referitoare la incompatibilități Ridicată 

Distribuirea către angajați a procedurii de incompatibilități, 

cu semnătură de luare la cunoștință/reply la e-mail 
Ridicată 

http://www.poca.ro/
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După analizarea documentelor furnizate de către UAT Municipiul Roșiori de Vede s-a 
constatat următoarea situație referitoare la măsura nr. 7: 

a. în cadrul instituției nu există o procedură referitoare la transparența în procesul 
decizional; 

b. instituția dispune de un website funcțional care conține toate informațiile 
necesare cetățenilor, pe care îl actualizează periodic 
(https://www.primariarosioriidevede.ro/); 

c. instituția este prezentă în mediul online prin intermediul unui cont de Facebook 
unde cetățenii sunt informați în legătură cu activitatea derulată. Pagina este 
disponibilă la adresa https://www.facebook.com/primariarosiori/; 

d. proiectele de acte administrative sunt aduse la cunoștința cetățenilor prin 
intermediul site-ului web; de asemenea, pe site sunt disponibile minute ale 
ședințelor; 

e. instituția asigură procesul de consultare publică în cazul proiectelor 
administrative; 

f. atribuțiile de purtător de cuvânt sunt exercitate de către domnul Gabriel 
Argeșeanu, persoană desemnată și pentru consilierul de etică din instituție; 

g. instituția nu organizează periodic conferințe de presă conform prevederilor art. 
(17), alin. 1 și 2 din legea 544/2001.  
 

Astfel, conform informațiilor prezentate anterior, se observă că gradul de îndeplinire a 

măsurii nr. 7 de către aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede 

este de 50%. 

 

Figura nr. 6: Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 7 la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede 

Sursa: Autorul 

50,00%50,00%

Îndeplinit Neîndeplinit

http://www.poca.ro/
https://www.primariarosioriidevede.ro/
https://www.facebook.com/primariarosiori/
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Pentru creșterea gradului de îndeplinire a măsurii nr. 7, aparatul de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede trebuie să realizeze următoarele acțiuni de 
remediere:  

Tabelul nr. 8: Recomandări referitoare la măsura nr. 7  
Sursa: Autorul 

 
MĂSURA 8 - ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

 

Referințe: 

• Constituția României (Art. 31, alin. 1)  

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la   informațiile de interes public 

 

Indicatorii: 

1. Existența unei proceduri referitoare la accesul la informațiile de interes public 
2. Procedură referitoare la accesul la informațiile de interes public distribuită 

către angajați 
3. Respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public 

4. Nr. campanii de conștientizare 

5. Nr. activități de educație a publicului 

6. Nr. materiale educative diseminate 

7. Număr de servicii publice digitalizate 

 
SITUAȚIA DE FAPT 

În urma analizei documentelor puse la dispoziție de către aparatul de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede s-a remarcat faptul că: 

a. în cadrul instituției există o procedură de sistem denumită „Procedura de 
sistem privind informarea și comunicarea Primăriei Municipiului Roșiori de 

RECOMANDARE PRIORITATE 

Elaborarea unei proceduri privind transparența în procesul 
decizional 

Ridicată 

Distribuirea către angajați a procedurii referitoare la 
transparența în procesul decizional,  cu semnătură de luare 
la cunoștință/reply la mail 

Ridicată 

http://www.poca.ro/
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Vede”, elaborată de către consilierul juridic, avizată de Președintele Comisiei 
de Monitorizare, verificată de consilierul juridic și aprobată de primar; 

b. pe procedură nu este scrisă data ultimei actualizări, însă de la data elaborării nu 
a suferit modificări aflându-se în prezent la ediția 1, revizia 0; 

c. „Procedura de sistem privind informarea și comunicarea Primăriei Municipiului 
Roșiori de Vede” a fost distribuită către angajații instituției; 

d. angajații instituției sunt informați în legătură cu accesul la informațiile de 
interes public; 

e. instituția nu respectă în totalitate Standardul general de publicare a 
informațiilor de interes public (secțiunile site-ului nu sunt ordonate 
corespunzător/informațiile nu se regăsesc în totalitate pe site); 

f. până în prezent instituția nu a derulat campanii de conștientizare/activități de 
educație a publicului în legătură cu fenomenul corupției, însă a implementat o 
platformă anticorupție disponibilă la adresa 
https://anticoruptierosioridevede.ro/; 

g. numărul de postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online 
este de aproximativ 20/lună. 

Conform informațiilor prezentate anterior, se observă că gradul de îndeplinire a măsurii 
nr. 8 de către aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede este 
de 77,78%.  

 

Figura nr. 7: Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 8 la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede 

Sursa: Autorul 

 

Având în vedere cele menționate anterior, în cazul măsurii nr. 8, se impun următoarele 

acțiuni de remediere: 

Tabelul nr. 9: Recomandări referitoare la măsura nr. 8  

77,78%

22,22%

Îndeplinit Neîndeplinit

http://www.poca.ro/
https://anticoruptierosioridevede.ro/
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Sursa: Autorul 

 

MĂSURA 9 - PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC 

 

Referințe: 

• Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, 

instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii  

• Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări 

ale dreptului Uniunii, precum și obligația corelativă a Statelor membre UE (SM) 

de a o transpune în dreptul intern 

 

Indicatorii:  

1. Existența unei proceduri referitoare la protecția avertizorului public 
2. Procedură referitoare la protecția avertizorului public distribuită către angajați 

 

SITUAȚIA DE FAPT 
În urma analizei documentelor furnizate de către UAT Municipiul Roșiori de Vede, se 
constată faptul că:  

- în cadrul instituției este elaborată o procedură de sistem denumită „Procedura 
de sistem - Semnalarea neregulilor”, elaborată de către Secretariatul tehnic al 
Comisiei de Monitorizare, verificată de Director DIT, avizată de Președinta 
Comisiei de Monitorizare și aprobată de primar; 

- ultima actualizare a documentului a fost realizată în data 29.11.2019 cu scopul 
elaborării acesteia în conformitate cu ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 al SGG, 
Metodologiei de Management al Riscurilor emisă de SGG în anul 2018 și cu 
respectarea prevederilor P.S.-P.R.V.-SCIM-08.01, Procedura de Sistem privind 

RECOMANDARE PRIORITATE 

Actualizarea procedurii privind informarea și comunicarea   
Primăriei Municipiului Roșiori de Vede  

Ridicată 

Distribuirea către angajați a procedurii referitoare la  
informarea și comunicarea Primăriei Municipiului Roșiori de 
Vede 

Ridicată 

Organizarea corespunzătoare a secțiunilor site-ului Ridicată 

http://www.poca.ro/
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elaborarea procedurilor documentate la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede; 

- documentul a fost difuzat către angajații instituției în format electronic. 
 

Astfel, conform informațiilor prezentate anterior, se observă că gradul de îndeplinire a 

măsurii nr. 9 de către aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede 

este de 75%. 

 

Figura nr. 8: Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 9 la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede 

Sursa: Autorul 
 

În cazul măsurii nr. 9 se impun următoarele acțiuni de remediere: 

  
Tabelul nr. 10: Recomandări referitoare la măsura nr. 9  

Sursa: Autorul 

 

75,00%

25,00%

Îndeplinit Neîndeplinit

RECOMANDARE PRIORITATE 

Actualizarea procedurii referitoare la semnalarea 
neregularităților, conform SNA 2021-2025 

Ridicată 

Distribuirea către angajați  a procedurii referitoare protecția 
avertizorului  de integritate -  semnalarea neregularităților,  
cu semnătură de luare la cunoștință/reply la e-mail 

Ridicată 

Instruirea angajaților în legătură cu procedura  referitoare la 
accesul la semnalarea neregularităților 

Medie 

http://www.poca.ro/
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MĂSURA 10 - PANTOUFLAGE (INTERDICȚII POST-ANGAJARE) 

 
Referințe: 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, Art. 61 

• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, Art. 22 alin. (5) 

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției, Art. 94 alin. (3) 

• O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora, Art. 13 alin. (1) 

• Legea Concurenței nr. 21/1996, Art. 70 

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Art. 
45 

• O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al 
prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a 
activității acestuia, Art. 7 alin. (3) 

 
Indicatorii:  

1. Existența unei proceduri referitoare la pantouflage (interdicții post-angajare) 
2. Procedură referitoare la pantouflage (interdicții post-angajare) distribuită 

către angajați 
3. Utilizarea declarației de pantouflage 

 

SITUAȚIA DE FAPT 

Referitor la măsura nr. 10, în urma analizei documentelor furnizate de către UAT 
Municipiul Roșiori de Vede a reieșit următoarea situație: 

a. în cadrul instituției nu a fost elaborată o procedură referitoare la pantouflage 
(interdicțiile post-angajare); 

b. în cadrul instituției nu este utilizată declarația de pantouflage. 

În scopul îndeplinirii pe deplin a obligațiilor ce decurg din măsura nr. 10 din cadrul 
Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, dat fiind gradul de îndeplinire a măsurii 
de 0% , sunt necesare următoarele acțiuni de remediere: 

Tabelul nr. 11: Recomandări referitoare la măsura nr. 10 

http://www.poca.ro/
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Sursa: Autorul 

 

MĂSURA 11 - FUNCȚIILE SENSIBILE 

Referințe: 

• Standardul 2 (Atribuții, funcții, sarcini) din Codul de Control Intern Managerial  

• Codul Penal 
 
Indicatorii:  

1. Existența unei proceduri referitoare la funcțiile sensibile 
2. Procedură referitoare la funcțiile sensibile distribuită către angajați 
3. Existența unui registru al funcțiilor sensibile 

 

SITUAȚIA DE FAPT 

În ceea ce privește măsura nr. 11, din datele puse la dispoziție de către aparatul de 
specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede, s-a constatat că: 

a. în cadrul instituției există o procedură de sistem denumită „Procedura de sistem  
privind inventarierea funcțiilor sensibile la nivelul Primăriei Municipiului Roșiori de 
Vede”, elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, verificată 
de Director DIT, avizată de Președinta Comisiei de Monitorizare și aprobată de primar; 

b. ultima actualizare a documentului a avut loc în data de 29.11.2019 cu scopul 
elaborării procedurii în conformitate cu ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 al SGG și 
Metodologiei de Management al Riscurilor emisă de SGG în anul 2018 și P.S.-P.R.V.-
S.C.I.M.-08.01 din 26.09.2018, privind elaborarea procedurilor documentate la nivelul 
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede; 

RECOMANDARE PRIORITATE 

Elaborarea unei proceduri referitoare la  pantouflage 
(interdicții post-angajare) 

Ridicată 

Difuzarea către angajați a procedurii  referitoare la  
pantouflage (interdicții post-angajare), cu semnătură de 
luare la cunoștință/reply la mail 

Ridicată 

Instruirea angajaților în legătură cu procedura referitoare la  
pantouflage (interdicții post-angajare)  

Medie 

Implementarea unei declarații de pantouflage  Medie 

http://www.poca.ro/
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c. procedura prevede existența unui registru al salariaților care ocupă funcții sensibile 
precum și a unui plan de prevenire a riscurilor la corupție; 

d. documentul a fost distribuit către angajații instituției; 
e. personalul care ocupă funcții sensibile nu este instruit cu privire la aceste aspecte; 
f. în cadrul instituției nu există un registru al salariaților care ocupă funcții sensibile; 
g. în cadrul instituției sunt aplicate măsuri de control pentru administrarea și 

gestionarea funcțiilor sensibile; 
h. în cadrul instituției nu este întocmit un plan pentru asigurarea diminuării riscurilor 

asociate funcțiilor sensibile.  
 

Astfel, gradul de îndeplinire a măsurii nr. 11 în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Roșiori de Vede este de 42,86%, ceea ce denotă faptul că sunt 

necesare acțiuni suplimentare în acest sens.  

 
Figura nr. 9: Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 11 la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Roșiori de Vede 
Sursa: Autorul 

 

În scopul îndeplinirii în totalitate a obligațiilor ce revin instituției, prin măsura nr. 11, 
din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, se impun următoarele măsuri 
de remediere:  

Tabelul nr. 12: Recomandări referitoare la măsura nr. 11 

42,86%

57,14%

Îndeplinit Neîndeplinit

RECOMANDARE PRIORITATE 

Actualizarea procedurii referitoare la funcțiile sensibile Ridicată 

http://www.poca.ro/
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Sursa: Autorul 

 

MĂSURA 12 - GESTIONAREA RISCURILOR DE INTEGRITATE ȘI A VULNERABILITĂȚILOR 
LA CORUPȚIE 

Referințe: 

• HG nr. 599/2018 privind Metodologia standard de evaluare a riscurilor de 
corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu 
indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, 
cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de 
corupție și formatul registrului riscurilor de corupție  

• Codul de Control Intern Managerial 
 

Indicatorii:  

1. Existența unui registru de riscuri la corupție 
2. Existența unor rapoarte privind incidentele de integritate 
3. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 
4. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul 

total de sesizări înregistrate la nivelul instituției 

 
SITUAȚIA DE FAPT 
Referitor la măsura nr. 12, în urma analizării documentelor furnizate de către aparatul 
de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede, s-au constatat următoarele:  

- în cadrul instituției există o procedură referitoare denumită „Procedură de 

sistem privind managementul riscului la nivelul Aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Roșiori de Vede, însă aceasta nu tratează în mod expres 

riscurile la corupție, ci riscurile generale; 

Identificarea/Revizuirea funcțiilor sensibile din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori 

de Vede 

Ridicată 

Difuzarea către angajați a procedurii referitoare la  funcțiile 

sensibile cu semnătură de luare la cunoștință/reply la mail 
Ridicată 

Instruirea angajaților în legătură cu procedura referitoare la 

funcțiile sensibile 
Medie 

http://www.poca.ro/
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- în cadrul instituției este elaborată o procedură denumită „Gestiunea abaterilor” 

prin care se stabilește un cadru unitar de tratare și ținere sub control a abaterilor 

identificate în activitățile desfășurate în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Roșiori de Vede; 

- în cadrul instituției nu există un registrul de riscuri la corupție;  

- în cadrul instituției nu se elaborează rapoarte privind incidentele de integritate 
(nu se va considera neconformitate, deoarece până în prezent nu au existat 
raportări referitoare la incidentele de integritate); 

- în cadrul instituției sunt luate măsuri de prevenire a riscurilor de integritate și a 
vulnerabilităților la corupție;   

- în prezent există în lucru o dispoziție privind formarea profesională a membrilor 
Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a 
riscurilor,  conform H.G. nr. 599/2018. 

Astfel, gradul de îndeplinire a măsurii nr. 12 în cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Roșiori de Vede este de 42,86%, ceea ce arată faptul că sunt 

necesare acțiuni suplimentare în acest sens.  

 

Figura nr. 10: Gradul de îndeplinire a măsurii nr. 12 la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede 

Sursa: Autorul 

 

În vederea creșterii gradului de îndeplinire a măsurii nr. 12, se impun următoarele 

măsuri de remediere: 
Tabelul nr. 13: Recomandări referitoare la măsura nr. 12 

42,86%

57,14%

Îndeplinit Neîndeplinit

RECOMANDARE PRIORITATE 

http://www.poca.ro/
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a) ședințele consiliului local sunt înregistrate, astfel încât cetățenii să ia la cunoștință 
ceea ce s-a discutat în cadrul lor; 

b) în cadrul ședințelor sunt invitați participanți din partea presei; 
c) în cadrul instituției se efectuează auditarea internă a sistemului de prevenire a 

corupției; 
d) există elaborată o procedură de sistem privind elaborarea procedurilor care 

stabilește fluxul de realizare a procedurilor documentate/ de sistem/ operaționale. 

 

Sursa: Autorul 

 

EXTRA MĂSURI ADOPTATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI PENTRU COMBATEREA 

CORUPȚIEI 

 

Pe lângă acțiunile referitoare la cele 12 măsuri, prezentate anterior, aparatul de 

specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede a întreprins și alte activități prin 

care a fost vizată combaterea corupției, prezentate în continuare. 

 

 

 

 

 

 

6. Analiza Strategiilor Europene în domeniul eticii și integrității  

 

Uniunea Europeană are la bază un set de valori comune, printre care se numără 

respectarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept2. Aceste 

valori fundamentale sunt considerate de către europeni ca fiind printre principalele 

atuuri ale UE3, iar protejarea lor este o responsabilitate comună a tuturor instituțiilor 

UE și a tuturor statelor membre. Deși UE este recunoscută ca având standarde foarte 

 
2  Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
3  Eurobarometru special 500 privind viitorul Europei 

Actualizarea procedurii referitoare la  gestionarea riscurilor 
de integritate și a vulnerabilităților la corupție 

Ridicată 

Difuzarea către angajați a procedurii referitoare la 
gestionarea riscurilor de integritate și a vulnerabilităților la 
corupție, cu semnătură de luare la cunoștință/reply la e-mail 

Ridicată 

Întocmirea unui registru de riscuri la corupție Ridicată 

Instruirea angajaților în legătură cu procedura referitoare  
gestionarea riscurilor de integritate și a vulnerabilităților la 
corupție 

Medie 
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înalte în aceste domenii, valorile respective nu ar trebui să fie considerate niciodată 

de la sine înțelese. Promovarea și susținerea statului de drept presupune vigilență și 

îmbunătățiri constante, deoarece există întotdeauna un risc de regres. 

Statul de drept nu este doar o parte integrantă a identității democratice a UE și a 

statelor membre, ci are și un caracter esențial pentru funcționarea UE și pentru ca 

cetățenii și întreprinderile să aibă încredere în instituțiile publice. Deși statele membre 

au sisteme și tradiții juridice diferite, semnificația fundamentală a statului de drept 

este aceeași în întreaga UE. Principiile-cheie ale statului de drept comune tuturor 

statelor membre–legalitatea, securitatea juridică, interzicerea exercitării arbitrare a 

puterii executive, protecția jurisdicțională efectivă de către instanțe independente și 

imparțiale în condițiile respectării depline a drepturilor fundamentale, separarea 

puterilor, supunerea permanentă a tuturor autorităților publice la legile și procedurile 

instituite și egalitatea în fața legii–sunt consacrate în constituțiile naționale și sunt 

transpuse în legislație4.  

Combaterea corupției este un element esențial pentru menținerea statului de drept și 

a încrederii cetățenilor în instituțiile publice. Această secțiune se axează pe diferitele 

acțiuni naționale esențiale pentru combaterea corupției, pe strategiile anticorupție, pe 

capacitatea sistemului de justiție penală de a combate corupția și pe măsurile instituite 

de statele membre pentru prevenirea corupției.  

Indicele de percepție a corupției (IPC)5 din 2020 arată că statele membre ale UE se află 

în continuare printre cele mai performante din lume. Zece state membre se află printre 

primele douăzeci de țări percepute ca fiind cel mai puțin corupte din lume6. Șase state 

membre (Danemarca, Finlanda, Suedia, Țările de Jos, Germania și Luxemburg) au un 

punctaj de peste 80/100 în ceea ce privește indicele, iar alte cinci state membre 

 
4  A se vedea Raportul din 2020 privind statul de drept, COM(2020)580 final, p.1 și 7. 
5  Transparency International, Indicele de percepție a corupției 2020: https://www.transparency.org/en/news/cpi-

2020-western-europe-eu. Acest indice include percepțiile experților și ale întreprinderilor cu privire la nivelul 

corupției dintr-o anumită țară. Indicele acoperă o varietate de practici de corupție, inclusiv dare sau luare de mită, 

deturnarea fondurilor publice, utilizarea abuzivă a funcțiilor publice în scopuri private, reglementări adecvate de 

prevenire a corupției și asigurarea respectării acestora, inclusiv cu privire la obligația de informare financiară și 

conflictul de interese, precum și eficacitatea urmăririi penale a actelor de corupție în care este implicat un 

funcționar public. Datele Eurobarometru privind percepția și experiența cetățenilor și a întreprinderilor cu privire 

la corupție, astfel cum au fost raportate anul trecut, sunt actualizate o dată la doi ani. Cele mai recente seturi de 

date sunt Eurobarometrul special 502 (2020) și Eurobarometrul Flash 482 (2019). 
6 În ordinea punctajelor, aceste state membre sunt următoarele: Danemarca, Finlanda, Suedia, Țările de Jos, Germania, 

Luxemburg, Austria, Belgia, Estonia și Irlanda. 

http://www.poca.ro/


 
 
 

 

 
  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativ 2014-2020 

 
www.poca.ro 

(Austria, Belgia, Estonia, Irlanda și Franța) au un punctaj de peste 69/1007. Unele state 

membre, deși se situează în continuare sub media UE (63/100), și-au îmbunătățit 

punctajele în ultimii cinci ani (Spania, Italia și Grecia). Altele au înregistrat o 

deteriorare semnificativă a nivelurilor de percepție cu privire la corupție (Polonia, 

Malta și Ungaria)8. 

Strategiile naționale anticorupție trebuie să conducă la rezultate eficace. Un cadru 

strategic anticorupție permite transpunerea angajamentului politic în acțiuni concrete 

și contribuie la abordarea lacunelor legislative sau instituționale într-un mod coerent, 

cuprinzător și coordonat. Obiectivele clare și măsurabile, resursele bugetare adecvate, 

evaluările periodice și responsabilitățile bine definite pentru instituțiile specializate, 

precum și o implicare puternică a părților interesate relevante sunt elemente 

importante pentru ca astfel de strategii să fie puse în aplicare în mod eficace și să 

genereze rezultate tangibile.  

Majoritatea statelor membre dispun de o legislație vastă care oferă sistemului de 

justiție penală instrumente de combatere a corupției sub toate formele sale. În mai 

multe state membre au fost depuse în continuare eforturi de eliminare a lacunelor și 

de aliniere a cadrelor existente la standardele internaționale anticorupție9 și la dreptul 

Uniunii10. De exemplu, Slovacia și-a completat cadrul juridic penal cu intrarea în 

vigoare a unei noi legi privind punerea sub sechestru a bunurilor, introducând și noi 

infracțiuni, cum ar fi acceptarea sau oferirea de beneficii nejustificate sau avantaje 

necuvenite. Italia a introdus sancțiuni mai stricte pentru acte de fraudă și a extins 

domeniul de aplicare personal al corupției internaționale. Ungaria a introdus legi care 

 
7   În cadrul capitolelor consacrate fiecărei țări, nivelul de percepție cu privire la corupție corespunde următoarelor 

categorii: nivel de corupție scăzut (percepția în rândul experților și al cadrelor de conducere din mediul de afaceri 

cu privire la corupția din sectorul public este de peste 79); nivel de corupție relativ scăzut (între 79-60), relativ 

ridicat (între 59-50), ridicat (sub 50). 
8 O schimbare este „semnificativă” atunci când punctajul se modifică cu mai mult de cinci puncte în ultimii cinci ani.  
9   În principal Convenția penală privind corupția și Convenția civilă asupra corupției, adoptate de Consiliul Europei; 

Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea mituirii funcționarilor 

publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale; precum și Convenția Organizației Națiunilor Unite 

împotriva corupției.  
10  În ultimii ani, UE a adoptat acte legislative pentru a consolida combaterea corupției, inclusiv standarde pentru 

protejarea avertizorilor de integritate împotriva tuturor formelor de represalii. Normele revizuite privind 

combaterea spălării banilor, în special prin faptul că au instituit registre ale beneficiarilor reali ai societăților, 

precum și măsuri suplimentare menite să contribuie la schimbul de informații financiare și să accelereze anchetele 

financiare sunt, de asemenea, elemente cu un impact important asupra facilitării combaterii corupției.  

http://www.poca.ro/
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-slovakia_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-italy_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-hungary_ro
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vizează darea de mită la nivel transnațional și incriminează plățile informale în 

domeniul asistenței medicale. 

Unele state membre au introdus măsuri de consolidare a capacității autorităților de a 

combate corupția și de a reduce obstacolele în calea investigării și urmăririi penale 

eficace. Lituania și-a consolidat unitatea specială de poliție însărcinată cu anchetarea 

cazurilor de corupție, precum și cu sarcini analitice care oferă sprijin autorităților în 

materie de politici. În Cipru, Parchetul General a fost consolidat în mod considerabil 

pentru a urmări penal infracțiunile economice, inclusiv actele de corupție. Danemarca 

pregătește înființarea unei noi unități naționale de anchetă pentru o abordare mai 

eficientă a infracțiunilor grave, inclusiv a cazurilor complexe de corupție. În Slovenia, 

modificările legislative au adus îmbunătățiri în materie de independență, organizare și 

funcționare a Comisiei pentru prevenirea corupției. 

Specific, au fost luate măsuri de: 

 prevenirea conflictelor de interese și promovarea integrității la nivelul 

instituțiilor publice: În unele state membre, cadrul de integritate a fost 

completat cu coduri de etică pentru parlamentari, precum în Spania, sau cu 

norme mai clare sau consolidate în ceea ce privește cadourile, conflictele de 

interese și incompatibilitățile pentru înalți funcționari și funcționari de rang 

înalt, cum ar fi, de exemplu, în Finlanda, Italia și Portugalia. În plus, unele state 

membre, cum ar fi Belgia, Cipru, Țările de Jos și Malta, au introdus programe de 

integritate și de selecție sau au creat entități de supraveghere în cadrul 

organismelor de aplicare a legii, care contribuie la consolidarea integrității în 

cadrul poliției.   

 Practica „ușilor turnante”: Un alt domeniu care face obiectul controlului public 

în multe state membre este reglementarea și aplicarea normelor privind practica 

„ușilor turnante” între funcțiile din sectorul public și privat. Introducerea unor 

restricții post-angajare mai stricte, cum ar fi perioadele de existență a stării de 

incompatibilitate, de exemplu în Finlanda și Italia. Franța a modificat recent 

legea pentru a include practica „ușilor turnante” în mandatul agenției 

responsabile de transparența și integritatea în viața publică. În condițiile în care 

noi norme care stabilesc perioade relativ lungi ale existenței stării de 

incompatibilitate și sancțiuni disuasive pentru cazuri de neconformitate au fost 

http://www.poca.ro/
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-lithuania_ro
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https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-belgium_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-cyprus_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-netherlands_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-malta_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-finland_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-italy_ro
https://ec.europa.eu/info/files/2021-rule-law-report-country-chapter-france_ro
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introduse recent în Portugalia, acestea trebuie în continuare monitorizate și puse 

în aplicare.  

Pe de altă parte, în România, în Legea nr. 161/200360 și în strategiile naționale 

anticorupție succesive există dispoziții limitate care vizează funcționarii publici 

în ceea ce privește practica „ușilor turnante”. Funcționarii publici care, în 

exercitarea funcțiilor lor, au desfășurat activități de monitorizare și control cu 

privire la întreprinderi deținute de stat nu pot să își desfășoare activitatea și nu 

pot acorda consultanță de specialitate la aceste societăți timp de trei ani după 

ieșirea din corpul funcționarilor publici. Cu toate acestea, nu există reglementări 

privind un eventual termen în care să se mențină starea de incompatibilitate 

pentru principalii factori de decizie.  

 Declararea averilor și a intereselor: Toate statele membre au adoptat norme 

pentru a se asigura că funcționarii din sectorul public fac obiectul obligațiilor de 

declarare a averilor și a intereselor. Estonia a extins sfera de cuprindere a 

persoanelor obligate să prezinte o declarație de interese financiare pentru a 

include consilieri politici ai miniștrilor, iar Croația a făcut publice declarațiile de 

avere ale judecătorilor și procurorilor. Portugalia a introdus obligații de 

publicare a declarațiilor de avere complete și consolidate online. În Lituania, un 

nou registru este acum operațional, permițând ca informațiile din declarațiile de 

interese să fie conectate la alte câteva registre naționale. În România, 

transmiterea electronică a informațiilor privind activele și dobânzile a devenit 

operațională în aprilie 2021. 

 Protecția avertizorilor de integritate: În contextul transpunerii Directivei UE din 

2019 privind protecția avertizorilor de integritate11, statele membre sunt în curs 

de revizuire a legislației naționale existente sau de introducere a unor norme 

noi. Unele state membre au simplificat cadrul instituțional pentru tratarea 

rapoartelor avertizorilor de integritate. Aceasta a fost situația în Slovacia, unde 

Parlamentul a numit șeful unui nou birou independent de protecție a 

avertizorilor, care vizează atât sectorul privat, cât și sectorul public. În Țările 

de Jos, în urma unei evaluări, Legea privind autoritatea pentru avertizorii de 

integritate va fi modificată pentru a spori protecția jurisdicțională a 

avertizorilor.  

 
11  Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Termenul 

de transpunere este 17 decembrie 2021. 

http://www.poca.ro/
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Pe de altă parte, în România, este în vigoare o lege privind protecția 

avertizorilor de integritate începând din 2004, însă punerea sa în practică 

rămâne relativ limitată. 

 

În România, cadrul legislativ și instituțional pentru lupta anticorupție este în mare 

măsură instituit. O nouă strategie națională anticorupție este în vigoare din 2021, iar 

coordonarea punerii sale în aplicare este asigurată de către Ministerul Justiției. Cadrul 

instituțional anticorupție a rămas neschimbat. Structura de urmărire penală 

specializată în combaterea corupției, respectiv Direcția Națională Anticorupție (DNA), 

are competența de a investiga cazurile de corupție de nivel mediu și înalt, iar Parchetul 

General investighează toate celelalte cazuri de corupție. De asemenea, DNA 

investighează infracțiunile comise împotriva intereselor financiare ale UE, precum și 

anumite categorii de infracțiuni grave de criminalitate economico-financiară. Există o 

direcție specializată anticorupție în cadrul Ministerului de Interne (DGA), cu 

competențe în ceea ce privește integritatea și faptele de corupție ale personalului din 

minister, inclusiv din rândul poliției. Agenția Națională de Integritate (ANI) desfășoară 

anchete administrative privind conflictele de interese, incompatibilitățile și averile 

nejustificate și este responsabilă de monitorizarea și verificarea declarațiilor de avere 

a tuturor persoanelor care exercită funcții elective publice. Agenția Națională de 

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) asigură urmărirea și identificarea 

produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și gestionarea activelor provenite din 

săvârșirea de infracțiuni care au fost sechestrate și confiscate.  

http://www.poca.ro/
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Indicele de percepție a corupției din 2020 calculat de Transparency International pentru 

România a fost de 44 din 100, situându-se pe locul 19 în Uniunea Europeană și pe locul 

69 la nivel mondial12. Această percepție a fost relativ stabilă13 în ultimii cinci ani14. 

Printre progresele înregistrate la nivelul României, ca urmare a implementării 

Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 se numără: îmbunătățirea procedurilor de 

abordare a aspectelor sensibile, reducerea semnificativă a incidentelor de integritate, 

creșterea transparenței și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, inclusiv prin 

digitalizare.  

Capacitatea administrativă redusă acționează ca un stimulent pentru corupție, 

generând costuri imense pentru cetățeni și societate în general. Corelația între cele 

două elemente a fost demonstrată în mai multe analize de specialitate, printre care 

amintim și analiza lui Robert Putnam, realizată pe un interval de 10 ani în sudul Italiei15. 

Acesta a reușit să evidențieze faptul că o calitate slabă a administrației publice și a 

politicienilor locali este puternic corelată cu gradul de dezvoltare economică, de 

dezvoltare a infrastructurii și de coeziune a societății în general. Rezultă faptul că o 

capacitate administrativă mai dezvoltată, bazată pe instituții și reglementări de 

calitate, poate genera o mai mare încredere a cetățenilor și un cadru mai bun pentru 

dezvoltarea economică bazată pe mecanismele pieței și nu pe capturarea resurselor 

publice. 

În ultimii ani, combaterea corupţiei a fost o prioritate pentru societatea românească și 

pentru autoritățile administrației publice, care au fost constant preocupate de 

îmbunătăţirea calităţii actului administrativ cu scopul introducerii unor măsuri 

eficiente de reducere a corupţiei. Administrația publică joacă un rol major în acest 

cadru, aceasta fiind facilitatorul principal pentru creșterea calității managementului 

 
12  Transparency International, Indicele de percepție a corupției 2020, p. 2-3. Percepția cu privire la corupție 
corespunde următoarelor categorii: nivel de corupție scăzut (percepția în rândul experților și al cadrelor de 
conducere din mediul de afaceri cu privire la corupția din sectorul public are punctaje de peste 79); nivel de corupție 
relativ scăzut (punctaje între 79-60), relativ ridicat (punctaje între 59-50), ridicat (punctaje sub 50). 
13  În 2015, punctajul a fost de 46, iar în 2020 este de 44. Punctajul crește/scade semnificativ atunci când 
variază cu mai mult de cinci puncte, se îmbunătățește/se deteriorează (variază cu 4-5 puncte) și este relativ stabil 
(variază cu 1-3 puncte) în ultimii cinci ani. 
14  Datele Eurobarometrului privind percepția și experiența cetățenilor și a întreprinderilor cu privire la 
corupție, astfel cum au fost raportate anul trecut, sunt actualizate o dată la doi ani. Cel mai recent set de date este 
Eurobarometrul special 502 (2020) și Eurobarometrul Flash 482 (2019). 
15 R Putnam, Cum funcționează democrația, Editura Polirom, 2000 
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resurselor publice. O condiție importantă pentru ca administrația să aibă rol cheie în 

dezvoltare este gradul de integritate și profesionalism de la nivelul acesteia, elemente 

susținute de implementarea unor instituții și reglementări de bună calitate. 

 

7. SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CORUPȚIA, ETICA ȘI INTEGRITATEA LA 

NIVEL DE MUNICIPIU 

 

În cadrul capitolului curent se va face o analiză a situației regăsite la nivelul 

Municipiului Roșiori de Vede în ceea ce privește fenomenul corupției. Astfel, se va 

prezenta stadiul de implementare a măsurilor prevăzute în SNA 2021-2027, percepția 

cetățenilor referitoare la manifestarea corupției în Municipiul Roșiori de Vede și 

percepția personalului din administrația publică privind corupția.  

 

7.1. Situația actuală 

7.1.1. Gradul de implementare a măsurilor prevăzute în SNA 2021-2027 

 

Subcapitolul de față va releva măsura în care aparatul de specialitate al primarului 

Municipiului Roșiori de Vede a implementat până în prezent măsurile impuse prin SNA 

2021-2027, măsuri pe care toate instituțiile publice au obligația de a le respecta. Se 

vor prezenta, așadar rezultatele globale obținute în urma efectuării auditului în cadrul 

instituției.  

Așa cum poate fi observat în graficul de mai jos, la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Roșiori de Vede, există măsuri care au fost implementate într-
o proporție ridicată (măsura 1, măsura 2, măsura 8, măsura 9), măsuri care au fost 
implementate într-o proporție medie (măsura 5, măsura 7, măsura 11, măsura 11), 
măsuri care au fost implementate într-o proporție redusă (măsura 3), dar și măsuri 
pentru care nu au fost întreprinse până în prezent acțiuni (măsura 4, măsura 6, măsura 
10).  

Per total, gradul de implementare al tuturor măsurilor este de 40,15%, motiv pentru 
care se impun acțiuni suplimentare din partea aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Roșiori de Vede, în scopul încadrării în standardele impuse prin SNA 2021-
2025.  

De menționat este faptul că, pe lângă obligațiile care rezultă din SNA 2021-2025, 
aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede a implementat și alte 
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măsuri astfel încât să combată fenomenul corupției. Printre acestea se numără: 
asigurarea accesului tuturor persoanelor în cadrul ședințelor de interes public, afișarea 
pe site a minutelor ședințelor, invitarea în cadrul ședințelor a reprezentanților presei 
etc. 

 
Figura nr. 11: Gradul de implementare a măsurilor impuse prin SNA 2021-2025 în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede 
Sursa: Autorul 

 

7.1.2. Percepția cetățenilor referitoare la fenomenul corupției 

 

Pentru a reflecta cât mai fidel imaginea corupției în Municipiul Roșiori de Vede, în 

continuare se vor prezenta rezultatele obținute în urma aplicării unui chestionar 

adresat cetățenilor, care a avut drept scop identificarea măsurii în care aceștia 

consideră că se manifestă fenomenul corupției în municipiu. Aceste concluzii vor servi 

drept fundament pentru formularea unor recomandări în vederea îmbunătățirii situației 

existente. 

 

Nivelul de cunoaștere a noțiunilor specifice corupției 
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În scopul identificării gradului în care locuitorii Municipiului Roșiori de Vede sunt 

informați în legătură cu aspectele/reglementările privind fenomenul corupției, au fost 

formulate întrebări, iar rezultatele obținute sunt prezentate în paragrafele următoare. 

Astfel, în cazul întrebării care a avut menirea de a releva măsura în care persoanele 

chestionate apreciază că este respectată Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public (publicarea informațiilor de interes public și asigurarea 

accesului la informații pentru cetățeni) la nivelul administrației publice din Municipiul 

Roșiori de Vede au fost obținute următoarele rezultate: 

• 50,79% dintre respondenți au afirmat că informațiile de interes public sunt 

întotdeauna afișate și publicate conform legii; 

• 40,48% dintre respondenți au răspuns că informațiile de interes public sunt 

publicate într-o oarecare măsură; 

• 4,76% dintre respondenți nu au știut/nu au dorit să răspundă; 

• 3,79% dintre respondenți au spus că informațiile de interes publice nu sunt 

afișate. 

Majoritatea covârșitoare a respondenților admit faptul că autoritățile publice locale 

asigură acces la informații de interes public pentru cetățeni, însă dintre aceștia un 

procent semnificativ consideră că pot fi făcute îmbunătățiri în ceea ce privește 

asigurarea accesului și informarea cetățenilor cu privire la activitatea din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede. 

O altă întrebare prin care s-a măsurat nivelul de informare al cetățenilor cu privire la 

noțiunile specifice corupției a relevat faptul că 61,60% dintre aceștia nu erau 

familiarizați cu noțiunea de avertizor de integritate, 36,80% cunoșteau acest termen, 

iar 1,60% nu au știu ce să răspundă/nu au dorit să răspundă. Având în vedere faptul că 

populația țintă a chestionarului a fost constituită din cetățenii municipiului, iar 

noțiunea de avertizor de integritate este specifică mediului public, se consideră că 

nivelul de informare a populației în legătură cu această noțiune deși nesatisfăcător, 

este explicabil. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește gradul de informare referitor la legea nr. 682/2002 

privind protecția martorilor, 65,08% dintre cetățeni au răspuns că nu o cunosc, 33,33% 

au răspuns că știu de existența acesteia, iar 1,59% nu au știut ce să răspundă/nu au 

dorit să răspundă. În acest context, din cauza faptului că cetățenii nu sunt informați în 

legătură cu această lege pot fi temători și pot avea tendința de a nu reclama faptele 
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de corupție. Nivelul de informare în rândul populației este nesatisfăcător în ceea ce 

privește acest aspect. 

 

Percepția referitoare la corupție 

 

Referitor la gradul de corupție din cadrul administrației publice din Municipiul Roșiori 

de Vede, 37,30% dintre cetățenii Municipiului Roșiori de Vede au afirmat faptul că 

acesta este foarte ridicat, 34,13% au menționat că este scăzut, 12,70% au subliniat că 

este foarte scăzut, 7,94% au precizat că este mediu, iar 3,17% au precizat că este 

inexistent. 

În ceea ce privește solicitarea mitei de către personalul din administrația publică 

locală, analiza a relevat faptul că 71,20% dintre cetățeni au afirmat că nu le-a fost 

solicitată niciodată mită pentru prestarea unui serviciu de către administrația publică 

din Municipiul Roșiori de Vede și nici nu au fost martori la un astfel de act, iar 28,80% 

au răspuns că le-a fost solicitată mită sau au luat parte la o astfel de faptă.  

Pe de altă parte, un procent de 33,33% dintre respondenți au fost de părere că 

funcționarii publici din cadrul UAT Municipiul Roșiori de Vede nu solicită deloc favoruri 

pentru furnizarea unor servicii, 24,60% considerau că aceștia cer într-o măsură mică, 

19,84% nu au știut să răspundă la această întrebare, 13,49% credeau că aceștia solicită 

într-o măsură foarte mare, iar 8,73% cred că aceste favoruri se solicită într-o măsură 

mare. 

Datele aceleiași analize au arătat și faptul că: 

• un procent de 53,97% dintre respondenți au fost într-o foarte mare măsură de 

acord cu afirmația conform căreia funcționarii publici din alte state ale UE sunt 

mai onești decât cei de la nivel local; 

• un procent de 53,97% dintre respondenți au afirmat faptul că au încredere într-

o măsură mare în instituțiile publice din localitate; 

• un procent de 53,17% dintre cei chestionați au încredere mare în deciziile luate 

de decidenții instituțiilor publice, un procent de 40,48% dintre respondenți au 

zis că funcționarii publici din localitate sunt demni de încredere într-o oarecare 

măsură; 

• un procent de 48,41% dintre cei chestionați au spus că funcționarii din localitate 

respectă legea într-o măsură mare; 
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• un procent de 41,27% dintre respondenți sunt de părere că legea trebuie respectată 

într-o mare măsură indiferent cât de mult interferează cu interesele sau ambițiile 

personale. 

 

În ceea ce privește cunoștințele pe care cetățenii le au despre faptele de corupție care 

s-au petrecut la nivelul Municipiului Roșiori de Vede, 73,60% nu au știut să răspundă/nu 

au dorit să răspundă, 21,60% au răspuns că nu au cunoștințe referitoare la astfel de 

fapte, iar 4,80% au menționat că știu de existența unor acte de corupție. Se constată o 

slabă cunoaștere de către populație a fenomenului corupției la nivel local. De 

asemenea, a fost identificată temerea populației de a exprima opinii cu privire la acest 

subiect. 

Referitor la sesizarea faptelor de corupție întâlnite la nivelul municipiului, 72,22% 

dintre cetățeni au afirmat faptul că sunt dispuși să reclame un astfel de eveniment, iar 

modalitatea preferată prin care ar realiza acest demers este anonim (35%).  

 

7.1.3. Percepția personalului din administrația publică referitoare la fenomenul 

corupției 

 

Pentru a identifica și evalua percepția personalului din administrația publică din 

Municipiul Roșiori de Vede cu privire la noțiunile de etică, integritate și prevenire a 

corupției, a fost elaborat un chestionar ale cărui rezultate sunt prezentate în 

paragrafele următoare.   

 

Percepția personalului din cadrul administrației publice din Municipiul Roșiori de 
Vede asupra noțiunilor de etică și integritate 
 
În ceea ce privește diferența dintre etică și integritate, datele colectate indică faptul 
că 96,20% din respondenți cunosc diferența dintre cele două noțiuni, în timp ce doar 
3,80% dintre aceștia au declarat că nu sunt informați în legătură cu acest aspect. 

Prin urmare, se remarcă faptul că majoritatea respondenților cunosc diferența dintre 
conceptele de etică și integritate, fapt ce reflectă o bună înțelegere a personalului din 
administrația publică asupra aspectelor cercetate. 
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Figura nr. 12: Gradul de cunoaștere al respondenților în legătură cu terminologia utilizată 
Sursa: Autorul 

Referitor la modul de abordare a noțiunilor de etică și integritate, 51,28% din angajații 
din administrația publică consideră că acestea nu sunt tratate superficial la nivelul 
instituției în care activează. Pe de altă parte, 48,72% din totalul respondenților sunt de 
părere că noțiunile de etică și integritate sunt tratate superficial din pricina volumului 
ridicat de muncă sau din alte cauze. 

Analizând datele colectate, se remarcă faptul că în rândul angajaților din administrația 
publică din Municipiul Roșiori de Vede există o ușoară tendință de a percepe tratarea 
noțiunilor de etică și integritate cu o oarecare superficialitate. Cu toate acestea, cei 
mai mulți dintre angajați neagă acest lucru. 

 

Figura nr. 13: Percepția asupra modului în care sunt tratate noțiunile de etică și integritate în 
cadrul instituției 

Sursa: Autorul 

 

Percepția personalului asupra măsurilor anticorupție implementate la nivelul 
administrației publice din Municipiul Roșiori de Vede 
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Conform datelor colectate, 92,50% dintre angajații din administrația publică din cadrul 
Municipiului Roșiori de Vede cunosc faptul că la nivelul instituției în care își desfășoară 
activitatea există un cod de etică. Mai mult, datele sugerează că doar 7,50% dintre 
angajații din administrația publică nu sunt informați în legătură cu acest aspect.  

Astfel, se remarcă faptul că, la nivelul Municipiului Roșiori de Vede, majoritatea 
angajaților din administrația publică cunosc faptul că la nivelul instituției din care fac 
parte există un cod de etică. 

 

Figura nr. 14: Gradul de cunoaștere al respondenților cu privire la existența unui cod de etică 
la nivelul instituției 

Sursa: Autorul 

 
Analizând răspunsurile acordate, datele relevă faptul că, la nivelul Municipiului Roșiori 
de Vede, 80,52% din angajații din administrația publică cunosc prevederile codului de 
etică existent în cadrul instituției în care activează, în timp ce 19,48% dintre aceștia 
nu sunt informați în legătură cu acest aspect. 

Așadar, se remarcă faptul că angajații din administrația publică cunosc, în mare măsură, 
prevederile codului de etică de la existent la nivelul instituție în care activează. 

 

Figura nr. 15: Gradul de cunoaștere al respondenților cu privire la prevederile codului de 
etică la nivelul instituției 
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Sursa: Autorul 

 
În percepția personalului din administrația publică din Municipiul Roșiori de Vede, cea 
mai expusă activitate/zonă expusă riscului de corupție este cea care implică achizițiile 
publice, respondenții optând pentru această opțiune în procent de 28,32%. 

A doua zonă care prezintă risc ridicat de corupție, în opinia personalului din 
administrația publică, este reprezentată de zona investiții/tehnic, aceasta fiind 
selectată în procent de 17,34% în cadrul chestionarului. 

A treia zonă care, în opinia personalului din administrația publică, prezintă risc ridicat 
de corupție este reprezentată de zona fondurilor europene, selectată de către 
respondenți în procent de 16,76%. 

Alte zone cu risc relativ ridicat identificate de către respondenți au fost: relația cu 
cetățenii (selectată în procent de 10,98% de către respondenți), poliția locală 
(selectată în procent de 10,98% de către respondenți) și urbanismul (selectată în 
procent de 10,40% de către respondenți).  

La pol opus se află zonele din sectorul juridic (selectată de către respondenți în procent 
de 2,31%), asistența socială și protecția copilului (selectată de către respondenți în procent 
de 5,20%) și zona financiar-contabilă (selectată de către respondenți în procent de 6,94%). 

Conform datelor colectate, se observă faptul că, prin raportare la instituții publice 
similare, zonele cu risc de corupție identificate urmează un tipar general. 

 

Figura nr. 16: Activități expuse riscului de corupție 
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Sursa: Autorul 

Conform datelor colectate în cadrul chestionarului, se remarcă faptul că 87,88% din 
angajații din administrația publică neagă existența unui inventar al faptelor de corupție 
la nivelul instituției în care activează, în timp ce 12,12% dintre aceștia afirmă faptul că 
un astfel de inventar există la nivelul instituției.  

Datele colectate reflectă faptul că la nivelul instituției, majoritatea respondenților nu 
au cunoștință despre existența unui inventar al faptelor de corupție. 

 

Figura nr. 17: Existența unui inventar al faptelor de corupție la nivelul instituției 

Sursa: Autorul 

Conform datelor colectate, angajații din administrația publică din Municipiul Roșiori de 
Vede au fost, cel mai adesea, instruiți cu privire la procedura de declarare a averilor 
(această procedură fiind selectată de către respondenți în procent de 26,43%).  

A doua procedură menționată de către respondenți a fost cea privind transparența 
decizională. Datele colectate în cadrul chestionarului relevă faptul că 16,75% dintre 
angajații din instituțiile publice au fost informați cu privire la procedura privind 
transparența decizională.  

A treia procedură recunoscută de către respondenți a fost procedura privind 
interdicțiile post-angajare. Astfel,11,82% din angajații din instituțiile publice au 
afirmat faptul că au fost informați în legătură cu procedura interdicții post-angajare. 

Apoi, 11,33% din totalul respondenților au declarat, în egală măsură, faptul că au fost 
informați cu privire la procedura de consiliere etică și declararea averilor, 10,34% dintre 
aceștia au afirmat că le-a fost făcută cunoscută procedura privind funcțiile sensibile, 
9,36% au afirmat că au fost informați în legătură cu procedura de semnalare a 
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neregularităților, iar 4,43% au declarat că nu au fost informați în legătură cu niciuna 
din procedurile menționate în cadrul chestionarului. 

Astfel, se remarcă faptul că angajații din instituțiile publice de la nivelul Municipiului 
Roșiori de Vede sunt informați într-o mică măsură cu privire la procedurile existente în 
cadrul instituției, fapt ce reiese din ponderile obținute în cadrul chestionarului.  

 

Figura nr. 18: Gradul de informare al angajaților  

Sursa: Autorul 

Conform datelor colectate în cadrul chestionarului, se remarcă faptul că 62,50% din 
angajații din administrația publică din Municipiul Roșiori de Vede au declarat faptul că 
la nivelul instituției în care activează nu există o procedură referitoare la semnalarea 
neregularităților. Din totalul respondenților, 37,50% dintre aceștia au afirmat că la 
nivelul instituției în care își desfășoară activitatea există o procedură care se referă la 
semnalarea neregularităților. 

Prin urmare, se remarcă faptul că angajații din administrația publică din Municipiul 
Roșiori de Vede neagă existența unei proceduri de semnalare a neregularităților la 
nivelul instituției. 
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Figura nr. 19: Existența unei proceduri de semnalare a neregularităților 

Sursa: Autorul 

În ceea ce privește existența, la nivelul instituțiilor din Municipiul Roșiori de Vede, unui 
inventar al faptelor de corupție, a faptelor asimilate actelor de corupție, a 
comportamentelor lipsite de etică și integritate, datele colectate reflectă faptul că 80,95% 
din respondenți neagă existența unui astfel de inventar. Doar 19,05% din respondenți afirmă 
faptul că la nivelul instituției în care activează există un inventar al faptelor de corupție, a 
faptelor asimilate actelor de corupție, a comportamentelor lipsite de etică și integritate. 

Prin urmare, datele colectate indică faptul că majoritatea respondenților neagă existența 
unui inventar al faptelor de corupție, a faptelor asimilate actelor de corupție, a 
comportamentelor lipsite de etică și integritate la nivelul instituției în care activează. 

 

Figura nr. 20: Existența la nivelul instituțiilor, a unui inventar al faptelor de corupție, a 
faptelor asimilate actelor de corupție, a comportamentelor lipsite de etică și integritate 

Sursa: Autorul 

 

Percepția personalului din cadrul administrației publice din Municipiul Roșiori de 
Vede cu privire la consilierul de etică și consilierea etică 
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Referitor la cunoașterea persoanei care ocupă poziția de consilier de etică, se remarcă 
faptul că angajații din administrația publică din Municipiul Roșiori de Vede știu cine 
ocupă rolul de consilier de etică în cadrul instituției din care fac parte, în procent de 
82,05%. Totodată, 17,95% dintre aceștia au declarat că nu cunosc persoana care ocupă 
poziția de consilier de etică în cadrul instituției. 

În general, se remarcă faptul că majoritatea angajaților din administrația publică din 
Municipiul Roșiori de Vede cunosc persoana care ocupă poziția de consilier de etică din 
cadrul instituției în care activează. 

 

Figura nr. 21: Măsura în care respondenții cunosc cine este persoana care ocupă poziția de 
consilier de etică în instituție 

Sursa: Autorul 

În ceea ce privește frecvența de utilizare a serviciilor de consiliere etică în cadrul 
instituției, datele colectate indică faptul că 98,70% din angajații administrației publice 
nu au apelat la serviciile de consiliere în ultimii 3 ani. Doar 1,30% din angajați au apelat 
în ultimii 3 ani la serviciile de consiliere etică din cadrul instituției. 

Așadar, datele colectate indică către o reticență a angajaților cu privire la folosirea 
serviciilor de consiliere etică. Serviciile de consiliere etică nu sunt utilizate cu regularitate 
de către angajați, 98,70% dintre aceștia neapelând la acestea în ultimii 3 ani. 
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Figura nr. 22: Măsura în care respondenții au apelat la serviciile de consiliere etică 

Sursa: Autorul 

 

În ceea ce privește măsura în care angajații din administrația publică de la nivelul 
Municipiului Roșiori de Vede apelează la consilierul de etică atunci când se confruntă 
cu o problemă din aria acestuia de expertiză, se remarcă faptul că 96,30% din angajați 
nu au apelat la consilierul de etică în ultimii 3 ani. Doar 3,70 din angajați au afirmat 
faptul că au apelat la consilierul de etică în ultimii 3 ani.  

Prin urmare, datele colectate reflectă faptul că, la nivelul instituției analizate, rolul 
consilierului de etică este slab conturat, iar majoritatea angajaților nu apelează la 
consilierul de etică atunci când întâmpină o problemă din aria acestuia de expertiză, 
preferând să rezolve dificultățile întâmpinate prin alte mijloace. 

 

Figura nr. 23: Măsura în care angajații apelează la consilierul de etică 

Sursa: Autorul 
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În ceea ce privește gradul de cunoaștere al angajaților din administrația publică din 
Municipiul Roșiori de Vede cu privire la atribuțiile consilierului de etică, se remarcă 
faptul că 66,67% din respondenții chestionarului afirmă faptul că sunt informați în 
legătură cu atribuțiile consilierului de etică. Pe de altă parte, 33,33% din respondenți 
au declarat că nu cunosc atribuțiile consilierului de etică. 

Prin urmare, se remarcă faptul că angajații din administrația publică din Municipiul 
Roșiori de Vede cunosc, în mare măsură, atribuțiile consilierului de etică. 

 

Figura nr. 24: Gradul de cunoaștere al respondenților cu privire la atribuțiile consilierului de etică 

Sursa: Autorul 

 

Referitor la organizarea prelucrărilor periodice ale noului cadru legislativ sau ale 
legislației aplicabile, se remarcă faptul că 75% din angajații din administrația publică 
din Municipiul Roșiori de Vede neagă faptul că acestea sunt aplicate de către consilierul 
de etică. Doar 25% din totalul respondenților au afirmat faptul că aceste prelucrări sunt 
aplicate, conform atribuțiilor sale, în mod periodic, de către consilierul de etică. 

Datele colectate în cadrul chestionarului reflectă faptul că, în general, personalul 
instituției nu consideră că sarcinile desemnate consilierului de etică sunt îndeplinite, 
conform atribuțiilor sale. 
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Figura nr. 25: Percepția respondenților asupra organizării de prelucrări periodice ale noului 
cadru legislativ și/sau ale legislației aplicabile de către consilierul de etică 

Sursa: Autorul 

 

Cursuri și instruiri în domeniul anticorupției efectuate la nivelul administrației 
publice din Municipiul Roșiori de Vede  
 
În ceea ce privește importanța acordată eticii și integrității la nivelul instituției prin 
prisma organizării unor cursuri în domeniu pentru angajați, datele colectate reflectă 
faptul că 88,31% din totalul respondenților nu au participat la astfel de cursuri în ultimii 
3 ani. Doar 11,69% dintre aceștia au afirmat că au participat în ultimii 3 ani la cursuri 
în domeniul eticii/integrității organizate în cadrul instituției. 

Prin urmare, se remarcă faptul că la nivelul instituției nu s-au organizat suficiente 
cursuri în domeniul eticii/integrității, majoritatea respondenților afirmând faptul că nu 
au participat la astfel de activități în ultimii 3 ani. 

 

Figura nr. 26: Gradul de participare al respondenților în cadrul cursurilor în domeniul 
eticii/integrității organizate de către instituție 

Sursa: Autorul 

 

În ceea ce privește dorința personalului de a participa la cursuri de instruire în domeniul 
eticii și integrității, datele reflectă faptul că 80% dintre aceștia sunt dispuși să participe la 
astfel de cursuri, în timp ce 20% din respondenți nu doresc acest lucru.  

Prin urmare, la nivelul instituției există, în general, o deschidere manifestată de către 
angajați față de participarea la cursuri de instruire în domeniul eticii și integrității. 
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Figura nr. 27: Măsura în care respondenții doresc să participe la cursuri de instruire  în 
domeniul eticii și integrității 

Sursa: Autorul 

 

 

Percepția personalului cu privire la manifestarea corupției în cadrul instituției 
 

Referitor la istoricul instituției privind cazurile de corupție dovedite, datele colectate 
relevă faptul că 94,59% dintre angajații din administrația publică neagă existența unor 
astfel de fapte. Doar 5,41% dintre respondenți au afirmat că la nivelul instituției au 
existat cazuri de corupție dovedite. 

 

Figura nr. 28: Percepția respondenților asupra cazurilor de corupție dovedite la nivelul 
instituției 

Sursa: Autorul 
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Conform datelor colectate, angajații din administrația publică de la nivelul Municipiului 
Roșiori de Vede neagă existența unor situații de incompatibilitate semnalate de ANI în 
cadrul instituției în care activează, în procent de 76,06%.  

Pe de altă parte, datele reflectă faptul că 23,94% din respondenții chestionarului afirmă 
faptul că în cadrul instituției au existat situații de incompatibilitate, care au fost 
semnalate de ANI. 

Astfel, se remarcă faptul că angajații din administrația publică din Municipiul Roșiori 
de Vede neagă faptul că la nivelul instituției au existat situații de incompatibilități 
semnalate de ANI. 

 

Figura nr. 29: Existența în cadrul instituției a unor situații de incompatibilități semnalate de 
ANI 

Sursa: Autorul 

 

În ceea ce privește situația perchezițiilor sau anchetelor DNA derulate în cadrul instituției în 
ultimii 5 ani, se remarcă faptul că 77,46% din angajații din administrația publică din 
Municipiul Roșiori de Vede neagă desfășurarea unor astfel de anchete.  

Pe de altă parte, 22,54% din totalul personalului afirmă faptul că au existat 
percheziții/anchete DNA în cadrul instituției în ultimii 5 ani. 

Prin urmare, se remarcă faptul că angajații din administrația publică din Municipiul Roșiori 
de Vede neagă faptul că la nivelul instituției au existat percheziții sau anchete DNA în cadrul 
instituției în ultimii 5 ani. 
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Figura nr. 30: Derularea perchezițiilor/anchetelor DNA în cadrul instituției în ultimii 5 ani 

Sursa: Autorul 

Percepția personalului din cadrul administrației publice din Municipiul Roșiori de 
Vede referitoare la comportamentul etic 

 

În ceea ce privește opinia angajaților din administrația publică din Municipiul Roșiori 
de Vede asupra atitudinii colegilor, datele indică faptul că 53,85% din totalul 
respondenților au declarat faptul că în ultimii 5 ani nu au perceput comportamente 
lipsite de etică profesională în rândul colegilor. Pe de altă parte, 46,15% din aceștia au 
afirmat faptul că au perceput cazuri în care atitudinea unor colegi a fost lipsită de etică 
profesională în ultimii 5 ani. 

Date colectate reflectă o opinie divizată a respondenților cu privire la existența unor 
atitudini lipsite de etică profesională în rândul colegilor.  
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Figura nr. 31: Percepția respondenților asupra eventualelor atitudini ale colegilor lipsite de 
etică profesională 

Sursa: Autorul 

 

Referitor la modul de răspuns al angajaților din administrația publică din Municipiul 
Roșiori de Vede în cazul identificării unui caz de corupție/etică/integritate în biroul în 
care activează, cel mai adesea, respondenții optează să înștiințeze șeful direct cu 
privire la acest aspect (respondenții au selectat această variantă în procent de 52,63%). 

A două modalitate de răspuns selectată de către respondenți este înștiințarea consilierului 
de etică (respondenții au optat pentru această variantă în procent de 17,89%). 

A treia opțiune a respondenților cu privire la acest aspect vizează neimplicarea în speță 
(respondenții au optat pentru această variantă în procent de 13,68%). 

A patra opțiune din cadrul răspunsurilor acordate de către respondenți este adresarea 
directă către organele de anchetă (respondenții au optat pentru această variantă în 
procent de 10,53%). 

Conform răspunsurilor acordate, cea mai puțin utilizată metodă de semnalare a cazurilor 
de corupție/etică/integritate la nivelul administrației publice din Municipiul Roșiori de 
Vede este semnalarea neregularităților în mod anonim (respondenții au optat pentru 
această variantă în procent de 5,26%). 

 

Figura nr. 32: Percepția respondenților asupra modului de semnalare a cazurilor de 
corupție/etică/integritate  

Sursa: Autorul 

 

Conform datelor colectate, se remarcă faptul că 53,33% din angajații din administrația 
publică nu au încurajat colegi sau personal din subordine să apeleze la consilierul de 
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etică atunci când aceștia s-au confruntat cu o problemă specifică zonei de 
integritate/etică/corupție. Pe de altă parte, 46,67% din respondenți au încurajat 
colegii sau personalul din subordine să apeleze la consilierul de etică atunci când s-au 
aflat într-o situație din sfera acestuia de expertiză. 

Astfel, se remarcă faptul că majoritatea angajaților din administrația publică de la nivelul 
Municipiului Roșiori de Vede nu își încurajează colegii sau personalul din subordine să apeleze 
la consilierul de etică când se confruntă cu o problemă specifică acestei zone. 

 

Figura nr. 33: Măsura în care respondenții își încurajează colegii sau personalul din subordine 
să apeleze la consilierul de etică când se confruntă cu o problemă specifică acestei zone 

Sursa: Autorul 

 

Nivelul de mulțumire al personalului din cadrul administrației publice din Municipiul 
Roșiori de Vede 

Referitor la percepția angajaților din administrația publică asupra mediului în care îți 
desfășoară activitatea, se remarcă faptul că 87,34% dintre aceștia afirmă faptul că sunt 
mulțumiți în legătură cu acest aspect. Doar 12,66% din totalul respondenților au 
declarat faptul că nu sunt mulțumiți de mediul în care își desfășoară activitatea. 

Prin urmare, se remarcă faptul că la nivelul Municipiului Roșiori de Vede, angajații din 
administrația publică au o atitudine pozitivă cu privire la mediul în care își desfășoară 
activitatea. 
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Figura nr. 34: Percepția respondenților asupra mediului în care își desfășoară activitatea 

Sursa: Autorul 

 

7.2. Soluțiile ce pot fi îmbunătățite 

 

În urma analizelor realizate în capitolele anterioare, s-a constatat faptul că la nivelul 

instituției au fost aplicate măsuri care au vizat limitarea corupției. În continuare sunt 

prezentate acțiunile ce trebuie realizate astfel încât situația generală să fie 

îmbunătățită. 

1. Distribuirea  către angajați a tuturor procedurilor elaborate care nu au fost difuzate 

până în prezent cu semnătură de primire/reply la mail cu scopul de a crește nivelul 

de cunoaștere al acestora; 

2. Actualizarea documentului „Codul Etic și Regulile de Conduită ale angajaților din 
aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede”, conform 
reglementărilor în vigoare; 

3. Actualizarea procedurii „Etică și Integritate”; 
4. Realizarea de către consilierul de etică a unor sesiuni de informare și consiliere 

pentru angajații instituției; 
5. Numirea unui consilier de etică din cadrul Compartimentului Resurse Umane; 
6. Elaborarea unei decizii de numire a consilierului de etică; 
7. Organizarea corespunzătoare a secțiunilor site-ului; 
8. Actualizarea procedurii referitoare la semnalarea neregularităților, conform SNA 

2021-2025; 
9. Actualizarea procedurii privind informarea și comunicarea Primăriei Municipiului 

Roșiori de Vede; 
10. Actualizarea procedurii  referitoare la funcțiile sensibile; 
11. Actualizarea procedurii referitoare la gestiunea abaterilor. 

 
În ceea ce privește recomandările care pot fi emise în urma analizei percepției angajaților 
din administrația publică din Municipiul Roșiori de Vede, acestea sunt următoarele: 

1. Elaborarea unor măsuri de diminuare a riscurilor la corupție pentru 
compartimentele/domeniile care au fost identificate de către respondenți ca fiind 
vulnerabile, respectiv achiziții publice, investiții/tehnic, fonduri europene, poliția 
locală, urbanismul, birourile de relații cu cetățenii; 

2. Întocmirea unui inventar al faptelor de corupție (în cazul în care acesta există 
trebuie adus la cunoștința tuturor angajaților având în vedere procentul redus al 
celor care cunosc aspectele referitoare la acesta); 
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3. Sporirea vizibilității consilierului de etică în cadrul instituției; 
4. Organizarea de cursuri interne și/sau informări periodice de tip newsletter cu 

privire la noutăți/spețe/elemente de interese din sfera eticii, integrității, 
transparenței decizionale de către consilierul de etică. 
 

7.3. Soluțiile care nu există 

 

Pentru a crește gradul de îndeplinire a obligațiilor care decurg din SNA 2021-2025, 
aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede trebuie să demareze 
următoarele acțiuni: 

1. Distribuirea  către angajați a tuturor procedurilor care urmează să fie elaborate,  
care fac referire la cele 12 măsuri impuse prin SNA 2021-2025, cu semnătură de 
primire/reply la mail; 

2. Crearea unui spațiu special conceput pentru desfășurarea ședințelor de 
consiliere etică; 

3. Elaborarea unei fișe a postului distinctă pentru consilierul de etică; 
4. Instruirea angajaților în legătură cu toate procedurile care fac referire la cele 12 

măsuri impuse prin SNA 2021-2025; 
5. Elaborarea unei proceduri  referitoare la declararea averilor; 
6. Elaborarea unei proceduri referitoare la declararea cadourilor; 
7. Publicarea listei cuprinzând numărul de cadouri primite și destinația acestora pe 

site; 
8. Elaborarea unei proceduri referitoare la conflictele de interese; 
9. Elaborarea unei proceduri referitoare la incompatibilități; 
10. Elaborarea unei proceduri privind transparența în procesul decizional; 
11. Elaborarea unei proceduri referitoare la  pantouflage (interdicții post-angajare); 
12. Implementarea unei declarații de pantouflage; 
13. Identificarea/Revizuirea funcțiilor sensibile din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului Municipiului Roșiori de Vede; 
14. Întocmirea unui registru de riscuri la corupție; 
15. Introducerea unui modul specific de instruire la angajare (pe lângă instruire în 

domeniul SSM, PSI, SU, etc.)  în domeniul eticii și integrității, pentru personalul 

nou-angajat. 

În urma analizei percepției cetățenilor Municipiului Roșiori de Vede cu privire la 

fenomenul corupției s-a constatat ca este nevoie de următoarele acțiuni de remediere 

astfel încât situația să fie îmbunătățită: 
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1. Realizarea de sesiuni de instruire/workshopuri adresate populației Municipiului 

Roșiori de Vede care să vizeze creșterea nivelului de educație anticorupție; 

2. Îmbunătățirea relației autorităților publice cu cetățenii prin facilitarea 

cooperării și crearea unei relații de parteneriat. 

 

7.4. Modalitățile de comunicare 

 

Comunicarea directă se va realiza prin intermediul unor evenimente de informare 

publică organizate de administrația publică locală unde vor participa atât reprezentanți 

ai autorităților locale, cât și ai organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai mass-

media și cetățeni.  

Comunicarea prin mijloace electronice vizează informarea în timp util a tuturor celor 

care doresc să obțină informații privind instituția sau proiectele acesteia. În acest sens, 

se va avea în vedere actualizarea website-ului. 

Comunicatele de presă pentru informarea publicului larg se vor emite la începerea sau 

la finalizarea proiectelor derulate de instituție. De asemenea, în anumite momente, se 

vor organiza conferințe de presă pentru informarea publicului în legătură cu 

respectivele situații. 

În ceea ce privește modalitatea de comunicare a informațiilor în interiorul 

administrației publice, informarea angajaților poate fi realizată prin: 

• afișarea la avizier a tuturor documentelor care se adresează personalului; 

• transmiterea în format electronic a tuturor documentelor care se adresează 

personalului. 

 

7.5. Modalitățile de prevenire și reacțiile la cazurile de corupție și încălcare a eticii 

și integrității 

 

Cu scopul prevenirii apariției cazurilor de corupție la nivelul administrației publice 

din Municipiul Roșiori de Vede pot fi întreprinse următoarele acțiuni: 

1. Creșterea nivelului de educație profesională și civică a personalului și asumarea 

obligațiilor de conduită și etică profesională; 
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2. Implementare unui mecanism de recrutare, selecție și promovare a personalului 

din administrația publică care să vizeze competențele profesionale și/sau 

manageriale; 

3. Creșterea gradului de educație anticorupție în administrația publică, prin 

implementarea unor module de instruire; 

4. Promovarea în rândul personalului a modului de sesizare a faptelor de corupție 

și a instituțiilor care se ocupă de prevenirea și combaterea corupției; 

 

5. Realizarea de cursuri de formare care să prevadă evaluări interactive ale 

cunoștințelor la finalizare; 

6. Selectarea/angajarea doar a personalului care deține cunoștințele necesare 

cerințelor postului sau locului de muncă; 

7. Dezvoltarea unei culturi organizaționale în care faptele de corupție să fie 

descurajate și sancționate; 

8. Încurajarea personalului să sesizeze către șefii ierarhici ori către organele 

abilitate abaterile colegilor, inclusiv cu privire la activitățile infracționale ale 

acestora; 

9. Educarea angajaților cu scopul respingerii categorice a tentațiilor oferite în 

schimbul îndeplinirii defectuoase sau neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu (sume 

de bani, bunuri, servicii, avantaje, etc.); 

10. Educarea angajaților cu scopul de a refuza solicitările de soluționare a unor 

cereri venite de la colegii din diferite instituții, care sunt, uneori, la limita 

legalității; 

11. Conturarea unei imagini a instituției care să atragă cetățenii încă de la primul 

contact prin abordarea unei atitudini pozitive, amabilitate, respect etc; 

12.  Îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite ținând cont de cerințele și nevoile 

cetățenilor; 

13. Identificarea zonelor vulnerabile ale serviciului public și a riscurilor de corupție, 

simultan cu implementarea unui sistem de management al riscurilor de corupție 

14. Implementarea unui sistem de evaluare a satisfacției cetățenilor cu privire la 

serviciile oferite în cadrul instituției; 

15. Evaluarea periodică a eficacității măsurilor de prevenire a corupției. 

 

În cazul în care se constată apariția unor nereguli este recomandat ca instituția să aibă 

următoarele reacții la cazurile de corupție și încălcare a eticii și integrității: 
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1. Mustrarea scrisă; 

2. Diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; 

3. Suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de 

promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 

4. Trecerea într-o funcție publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu 

diminuarea corespunzătoare a salariului; 

5. Destituirea din funcția publică. 

În cazul individualizării sancțiunii disciplinare trebuie să se aibă în vedere cauzele și 

gravitatea abaterii, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție 

și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a angajatului 

precum și existenta de antecedente ale acestuia.  

 

8. Stabilirea modelului fiabil la nivel local și stabilirea instrumentelor de 

implementare necesare + măsuri concrete de acțiune 

 

Modelul fiabil propus la nivelul UAT Roșiori de Vede constă în: 

1. realizarea unor proceduri de calitate, precum și îmbunătățirea mecanismelor de 

monitorizare a situațiilor de pantouflage. Având în vedere legislația și practica 

din Letonia, Spania și Danemarca (detaliate în capitolul 6), România are un cadru 

legislativ incomplet în domeniul interdicțiilor pentru demnitarii și funcționarii 

publici de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități în 

sectorul public în funcție de posturile și activitățile exercitate în sectorul privat 

și după părăsirea funcției publice. Astfel, se pot introduce, în scopul securizării 

deciziei publice, pentru demnitarii și înalții funcționari publici declarații privind 

funcțiile și activitățile exercitate înaintea începerii mandatului/ funcției în 

sectorul public pentru operaționalizarea unei interdicții de a participa la luarea 

deciziilor care afectează activitățile societăților comerciale sau instituțiilor la 

care demnitarul sau funcționarul public a fost angajat înaintea intrării în sectorul 

public. Mai mult, se pot introduce declarații la doi sau trei ani de la părăsirea 

funcției publice pentru a operaționaliza interdicția de a beneficia de venituri de 

la societățile comerciale cu care respectivul demnitar sau funcționar public a 

semnat contracte în timpul exercitării funcției publice sau în cazul cărora a 

exercitat activităţi de monitorizare și control. O alternativă la introducerea 

declarațiilor la 2-3 ani de la părăsirea funcției public este introducerea unor 

clauze obligatorii în contractele de achiziții publice prin care ofertanții declară 
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ca nu au angajați cărora să li se aplice interdicțiile mobilității sector public-

privat; 

2. management și performanță în administrație, inclusiv prin integrarea 

reglementărilor disparate despre prevenirea corupției într-un ghid de bune 

practici specific și actualizat anual care să ajute la înțelegerea și aplicarea mai 

bună a reglementărilor; 

3. elaborarea și promovarea la nivel de UAT a unei culegeri de spețe privind 

aplicarea legii privind protecția avertizorilor de integritate, România fiind una 

din țările europene cu cea mai bună legislație în acest domeniu. O asemenea 

culegere de spețe ar putea fi diseminată inclusiv la nivel naţional, ca bună 

practică administrativă; 

4. introducerea unui sistem de alerte/riscuri sub forma „stegulețelor roșii” (red 

flags) în cazul procedurilor de achiziții publice. Astfel, procedurile care întrunesc 

mai multe „stegulețe roșii” sunt automat verificate de către autoritățile de 

combatere a fraudei. Un astfel de sistem poate include indicatori de tipul: 

repetabilitatea nejustificată a componenței comisiei de evaluare, conflicte de 

interese ale membrilor comisiei de evaluare, puncte de contact multiple, 

punctul de contact nu este subordonat autorității contractante, persoana de 

contact nu este angajatul autorității contractante, indicații privind furnizorul 

preferat, scurtarea termenelor procedurii, oferte cu valoare foarte mare, 

termene de timp care nu sunt în acord cu legea, oferte acceptate după termenul 

limită, numărul de oferte, oferte artificiale, plângeri de la ofertanții 

necâștigători, contractul cuprinde specificații noi, schimbări substanțiale după 

desemnarea câștigătorului în obiective sau costuri, relațiile dintre ofertanți 

afectează competiția, toate ofertele sunt mai mari decât costurile totale 

anticipate, nu toți ofertanții au fost informați despre desemnarea câștigătorului 

și motivele pentru care a câștigat procedura, documentele de contractare sunt 

disponibile public (de exemplu online), necorelări ale cifrei de afaceri sau 

numărului de angajați etc, 

5. creșterea capacității consilierilor de etică de a informa cu privire la conflictele 

de interese. Din experiența statelor analizate, prevenirea corupției presupune 

responsabilizarea actorilor locali în dezvoltarea și utilizarea de instrumente și 

proceduri în acest domeniu, 

6. formarea și reglementarea eticii în administrația publică: pregătirea 

implementării adecvate a actualei SNA 2021-2025 și a procedurilor și cerințelor 
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specifice aferente. După cum se poate desprinde din experiența Spaniei, intrarea 

în vigoare a unor noi norme sau proceduri de prevenire a corupţiei trebuie 

însoțită de o perioadă de pregătire adecvată şi de un buget corespunzător pentru 

formarea profesională continuă a funcţionarilor cu atribuții în domeniul amintit 

și nu doar a acestora. 

7. adoptarea prin decizii interne a instrumentelor de lucru pentru prevenirea 

corupţiei în administraţia publică. 

Comisia Europeană a publicat în iulie 2021 cel de al doilea raport la nivelul întregii UE 

privind statul de drept în care se analizează situația din UE în ansamblu și pe capitole 

consacrate fiecărei țări care acoperă fiecare stat membru în parte. Raportul din 2021 

trece în revistă noile evoluții înregistrate începând din luna septembrie 2020, 

aprofundând evaluarea problemelor evidențiate în raportul anterior și ținând seama de 

impactul pandemiei de COVID-19.  

În ansamblu, raportul evidențiază numeroase evoluții pozitive în statele membre, 

inclusiv în statele membre care iau măsuri pentru a remedia problemele evidențiate în 

raportul din 2020. Cu toate acestea, există în continuare preocupări, care au devenit și 

mai acute în anumite state membre, de exemplu în ceea ce privește independența 

sistemului judiciar și situația din mass-media. Raportul subliniază, de asemenea, 

reziliența puternică a sistemelor naționale pe durata pandemiei de COVID-19. Această 

pandemie a ilustrat, de asemenea, importanța capacității de a menține un sistem de 

control și echilibru, care să susțină statul de drept. 

Raportul din 2021 se bazează pe metodologia și domeniul de aplicare din raportul 

anterior, concentrându-se pe cele patru elemente-cheie: sistemele judiciare; cadrul 

anticorupție; pluralismul și libertatea mass-mediei și alte probleme instituționale 

legate de sistemul de control și echilibru. În ceea ce privește cadrele anticorupție, 

statele membre ale UE figurează în continuare în fruntea clasamentului celor mai bune 

performanțe la nivel mondial, zece state membre aflându-se chiar printre cele douăzeci 

de țări percepute ca fiind cel mai puțin corupte la nivel mondial. În prezent, mai multe 

state membre adoptă sau își revizuiesc strategiile sau planurile de acțiune naționale 

anticorupție, așa cum este și cazul României. Numeroase state membre au luat măsuri 

de consolidare a cadrelor de prevenire a corupției și de integritate, inclusiv în ceea ce 

privește normele privind conflictele de interese, transparența activităților de lobby și 

practica „ușilor turnante”. Cu toate acestea, în anumite state membre există în 
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continuare dificultăți, în special în ceea ce privește anchetele și urmăririle penale și 

aplicarea de sancțiuni pentru corupție. În diferite state membre au ieșit la iveală noi 

cazuri de corupție majore sau deosebit de complexe. În anumite state membre 

resursele alocate pentru combaterea corupției nu sunt întotdeauna adecvate, în timp 

ce în alte state membre persistă îngrijorări cu privire la eficacitatea anchetelor, a 

urmăririi penale și a judecării cazurilor de corupție la nivel înalt. În general, pandemia 

de COVID-19 a încetinit reformele și deciziile în cazurile de corupție din anumite state 

membre. 
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