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Capitolul 1: INTRODUCERE
La momentul redactării prezentului studiu – diagnoză, România are nevoie, în
continuare, să implementeze politici publice menite să abordeze, în mod eficient, fenomenul
corupției. Este un fenomen care afectează grav funcționarea instituțiilor publice implicit
relația dintre acestea și cetățeni în sensul în care, conform sondajelor de opinie care confirmă
un nivel ridicat de percepție a existenței corupției în sistemul public, comunitatea acordă o
încredere limitată bunei funcționări a instituțiilor publice.
Instituțiile care interacționează direct și cel mai des cu cetățenii, cele care sunt chemate
să rezolve probleme de interes direct pentru cetățeni sunt autoritățile publice locale de unde și
așteptările primordiale ale cetățenilor pentru ca acestea să dezvolte anticorpi (a se înțelege
politici locale și proceduri interne) eficienți în lupta cu fenomenul corupției.
În ultimii 10 ani în România s-au făcut eforturi considerabile în consolidarea instituțiilor
centrale care investighează și sancționează faptele de corupție dar această politică a statului
român nu poate avea eficiență în lipsa consolidării mecanismelor de prevenție care vizează
roluri importante pentru autoritățile locale în dezvoltarea de mecanisme de tip „early
warning” și chiar de prevenire a situațiilor ce pot genera incidente de corupție.
În acest context, inițiativa Primăriei Municipiului Botoșani de a colabora cu entități
externe, precum Asociația Institutul pentru Politici Publice și Universitatea George Bacovia,
vine să abordeze și să răspundă așteptărilor cetățenilor dar și partenerilor externi care așteptă
și recomandă întărirea capacității interne de prevenire a situațiilor ce pot degenera în incidente
de tipul conflictelor interese/incompatibilităților sau chiar corupției.
Prezentul studiu-diagnoză face parte dintr-un efort mai larg al Primăriei Municipiului
Botoșani de a cunoaște, din surse obiective, care sunt principalele vulnerabilități și surse
interne care ar putea avea potențialul de a alimenta situații potențial asociate fenomenului de
corupție, asumându-și să aprobe acele soluții prezentate în acest material care sunt considerate
potrivite tipului de probleme existente astfel ca autoritatea publică să poată detecta și aborda
sursele interne care concură la apariția cazurilor asociate faptelor de corupție.
Studiul insistă asupra soluțiilor ce pot fi implementate, după validarea lor de către
conducerea autorității publice, într-un orizont de timp imediat dar și mediu astfel încât, la
sfârșitul anului 2019, Primăria Municipiului Botoșani să poată dispune de un sistem intern apt
să prevină cazurile asociate fenomenului cunoscut drept conflict de interese și chiar corupție.
Implementarea rămâne responsabilitatea autorității publice.
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CAPITOLUL 2: METODOLOGIE
Prezentul studiu – diagnoză realizat în perioada ianuarie – aprilie 2019 a folosit atât date
cantitative cât și calitative, după cum urmează. Scopul principal al demersului a fost
deopotrivă să radiografieze și să clasifice situații, domenii și funcții expuse corupției
(selectându-le pe cele mai importante) respectiv să propună potențiale soluții ce urmează a fi
dezbătute și ulterior asumate de beneficiarul materialului.


În perioada septembrie – noiembrie 2018 s-au studiat o serie de proceduri interne
privind cele mai expuse domenii și funcții la fenomenul corupției la nivelul Primăriei
Municipiului Botoșani.



În perioada septembrie - octombrie 2018 s-a aplicat tuturor angajaților un chestionar
privind percepția asupra fenomenului corupției în cadrul instituției. 67% au răspuns
acestui chestionar (94 angajați atât cu funcții de conducere cât și cu funcții de execuție
precum și personal contractual).



În perioada 26 – 28 noiembrie 2018, în completarea chestionarelor, s-au realizat un
număr de 33 interviuri atât cu personal de conducere (19) cât și cu personal de
execuție (14).



În cadrul analizei, s-au luat în considerare și rezultatele sondajului de opinie
reprezentativ implementat, la nivelul unui eșantion din populația adultă din Municipiul
Botoșani de către Universitatea ”George Bacovia” din Bacău.

Adițional, s-a făcut o documentare privind studii similare realizate interne sau de către
entități externe interesate de a cuprinde existența și tipologia faptelor de corupție din
Municipiul Botoșani.
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CAPITOLUL 3: EVALUAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE PRIVIND
LEGISLAȚIA PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ CU INCIDENȚĂ ÎN TEMATICA LUPTEI
ANTI-CORUPȚIE
a) NOȚIUNI ESENȚIALE
Integritatea în administrația publică reprezintă o garanție a neapariției riscurilor de
corupție. De fapt, faptele de corupție sunt consecința unei/unor lipsuri în respectarea
integrității în exercitarea funcției publice. În ipoteza (ideală, desigur) în care toți demnitarii,
funcționarii publici și angajații contractuali din sectorul public s-ar conforma întrutotul
normelor de integritate, ar exista o imposibilitate virtuală de apariție a faptelor de corupție.
Dicționarul explicativ al limbii române definește integritatea ca fiind însușirea de a fi integru,
cinstit, incoruptibil, fiind sinonimă cu noțiunile de cinste și probitate.
Prin urmare, pentru a asigura existența și supremația statului de drept, integritatea
reprezintă un scop în sine, o garanție a bunei guvernări. Combaterea faptelor de corupție, care
reprezintă una dintre consecințele carențelor de integritate, reprezintă doar un instrument
penal necesar pentru atingerea acestui scop. Abaterile de la normele de integritate nu prezintă,
prin ele însele și privite în mod izolat, un pericol social. În schimb, aceste abateri creează
premisele necesare apariției faptelor de corupție, care reprezintă adevăratul „inamic” al
democrației și statului de drept. Realitatea și experiența istorică demonstrează faptul că
abaterea de la normele de integritate rareori rămâne fără urmări. Cu alte cuvinte, faptele de
corupție sunt manifestarea cea mai gravă a incidentelor de integritate.
Putem discuta de stat de drept și bună guvernare în lipsa integrității? În mod evident, nu.
Incidentele de integritate și manifestările lor cele mai grave – faptele de corupție – reprezintă
un atentat la chiar principiul statului de drept, potrivit căruia statul și cetățenii trebuie să
respecte și să aplice legea iar toți cetățenii sunt egali în fața legii și nimeni nu poate fi mai
presus de lege, indiferent de funcția și rolul pe care le au în societate.
De asemenea, existența conflictelor de interese și/sau a incompatibilităților, chiar dacă
nu sunt în mod necesar urmate de săvârșirea unor fapte de corupție, contribuie la erodarea
încrederii publice atât în respectiva autoritate sau instituție publică, cât și în sistemul
administrativ în general.
Principalele acte normative ce corespund legislației primare și secundare cu incidență în
lupta anticorupție, elaborate în baza convențiilor internaționale la care România este parte,
sunt următoarele:
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- Legea nr. 27 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenției penale privind corupția,
adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 65
din 30 ianuarie 2002;
- Legea nr. 147 din 1 aprilie 2002 pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției,
adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
260 din 18 aprilie 2002;
- Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite
împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 903 din 5 octombrie 2004;
- Codul penal, Partea specială, Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu;
- Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de
corupție, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 219 din 18 mai 2000, cu toate
modificările și completările;
- 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, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu toate
modificările și completările;
- Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621 din 2
septembrie 2010, cu toate modificările și completările;
- Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile
publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 1214 din 17 decembrie 2014;
- Legea nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată
în Monitorul Oficial al României nr. 831 din 20 octombrie 2016;
- Hotărârile Guvernului privind aprobarea strategiilor naționale anticorupție; în acest sens,
un document foarte important pentru înțelegerea fenomenului integrității și a luptei
anticorupție în administrația publică îl reprezintă Strategia Națională Anticorupție 2016-2020
(denumită în continuare SNA), aprobată prin H.G. nr. 583/2016 și care a intrat în vigoare la
data de 23 august 2016. Această nouă Strategie are la bază paradigma care a stat la baza SNA
2012-2015, și anume, a asimilării oricărui caz de corupție sau incident de integritate, cu un
eșec de management, la nivelul autorității publice afectate1. Prin urmare, sunt necesare măsuri
active pentru consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție,
dar și pentru sancționarea și gestionarea tuturor abaterilor. SNA este corelată cu toate
1

Conform art. 6.2 din Strategia Națională Anticorupție
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instrumentele internaționale anticorupție la care România este parte (MCV, raportul
anticorupție al UE, GRECO, UNCAC, RAI, SEECP, IACA).
Înțelegerea consecințelor fenomenului corupției, cunoașterea și aplicarea celor mai bune
practici internaționale în lupta anticorupție poate avea la bază și cunoașterea, însușirea,
implementarea și aplicarea Standardului Internațional SR ISO 37001:2016 Sisteme de
management anti-mită - Cerințe cu ghid de utilizare, cu statut de standard român în vigoare
din aprilie 2017.
b) DEFINȚII
1. Comportament integru: comportament individual corect din punct de vedere etic, legal
și profesional;
2. Comportament lipsit de integritate: comportament individual care subminează
misiunea de interes public a autorității publice și periclitează drepturile și interesele
legitime ale tuturor celor implicați, atât din exteriorul, cât și din interiorul autorității
publice;
3. Conflict de interese2: situația în care persoana care exercită o demnitate publică sau o
funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența
îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte
normative3;
4. Corupția4: în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul
satisfacerii unor interese personale sau de grup;
5. Etica5: comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi
apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite
(coduri de etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act
normativ) sau tacite (cultura organizațională), fie prin prisma consecințelor acțiunilor
înseși;

2

Conform dispozițiilor art.70 din 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
3
NB: Prin Legea nr. 193 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 598 din 25 iulie 2017 și intrată în vigoare în data de 28 iulie 2017, conform art. 78
din Constituția României, infracțiunea de conflict de interese a fost parțial dezincriminată, în sensul în care titlul
articolului a fost modificat din conflict de interese în folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, iar din
cuprinsul articolului de lege au fost eliminate participarea la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau
indirect, un folos patrimonial, cât și chestiunea ce reglementa raporturile comerciale sau de muncă din ultimii 5
ani (sintagma raporturi comerciale a fost declarată neconstituțională - Decizia CCR 603/2015
4
Conform Ghidului privind protecția avertizorilor de integritate, elaborat de Centrul de asistență anticorupție
5
Conform art. 2.3 din SNA
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6. Infracțiuni de corupție și de serviciu: infracțiuni prevăzute și sancționate de legislația
penală: luarea de mită (art. 289 Cod penal), darea de mită (art. 290 Cod penal), traficul
de influență (art. 291 Cod penal), cumpărarea de influență (art. 292 Cod penal);
7. Infracțiunile de luare de mită - prevăzută la art. 289 din Codul penal, dare de mită,
prevăzută la art. 290 din Codul penal, trafic de influență, prevăzută la art. 291 din
Codul penal, și cumpărare de influență, prevăzută la art. 292 din Codul penal, se
pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispozițiile art. 308 din Codul
penal se aplică în mod corespunzător.
8. Funcționar public în sensul legii penale6: (1) persoana care, cu titlu permanent sau
temporar, cu sau fără o remunerație: a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în
temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau
judecătorești; b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice
natură; c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii
autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral
sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana
care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile
publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la
îndeplinirea respectivului serviciu public;
9. Incident de integritate7: situația în care, cu privire la un angajat al unei
instituții/autorități publice sau întreprinderi publice, care a săvârșit o faptă ce
contravine legislației în vigoare sau normelor interne și care prezintă un pericol social
îndeajuns de ridicat, se justifică luarea uneia dintre măsuri prevăzute în art.2.3 din
SNA 2016-2020, cum ar fi: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, trimiterea
în judecată și condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție;
10. Incompatibilitate: stare de contradicție între două funcții, atribuții, profesii sau sarcini,
care face ca o persoană să nu le poată exercita sau ocupa în același timp. Situația în
care o persoană exercită simultan mai multe funcții/calități al căror cumul este interzis
de lege8;
11. Pantouflage: conflict de interese care poate apărea după plecarea unui angajat din
sectorul public în sectorul privat și care are următoarele obiective: (i) informațiile
dobândite în serviciul public nu sunt folosite în mod abuziv; (ii) exercitarea autorității
publice de către un funcționar nu este influențată de speranța unui câștig personal în
viitor; (iii) accesul la informații ale actualilor sau foștilor funcționari publici nu sunt
utilizate pentru obținerea de beneficii nejustificate pentru sine sau pentru alții;

6

Conform art. 175 Cod Penal
Conform art. 2.3 din SNA
8
Vezi punctul 8 din Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese, publicat în 15.01.2016 de ANI
7
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12. Plan de integritate: ansamblu de măsuri identificate de conducerea unei instituții
publice ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție
identificate. Planurile încorporează norme și standarde de control intern, etică și
conformitate și sunt asumate prin acte juridice;
13. Remedii pentru riscuri și vulnerabilități: măsuri care pot viza prevenirea și
combaterea corupției, educația angajaților, educația publicului care intră în contact cu
autoritatea publică, etc.;
14. Standarde legale de integritate: măsuri de transparență instituțională și de prevenire a
corupției prevăzute de legislația în vigoare;
15. Transparentizarea procesului de achiziție publică9: punerea la dispoziția publicului și
a mediului de afaceri datele care privesc procesul de achiziție, faza de contractare și de
derulare a contractului, conform standardelor recunoscute pe plan internațional (Open
Contracting Data Standard – OCDS);
c) CLASIFICĂRI
1. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea
demnităților publice și funcțiilor publice10:

-Imparțialitatea
-Integritatea
-Transparența decizională

-Supremația interesului public
2. Principiile care stau la baza măsurilor de prevenire a corupției11:

9

Conform art. 2.3 din SNA
Conform art. 71 din Legea nr. 161/2003
11
Conform art. 2.2 din SNA
10
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-

Principiul statului de drept, care consacră supremația legii, toți cetățenii fiind egali
în fața acesteia;
Principiul răspunderii: autoritățile publice răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor
care le revin, pentru modul de implementare și eficiența strategiilor;
Principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite
de integritate;
Principiul proporționalității în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor
anticorupție, dimensionate în funcție de riscurile și vulnerabilitățile instituționale,
dar și de resursele și complexitatea organizației;
Principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament;
Principiul prevenirii săvârșirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate:
identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de
corupție sunt prioritare și imperative;
Principiul eficacității în combaterea corupției;
Principiul cooperării și coerenței instituțiilor implicate în prevenirea și combaterea
corupției, asigurând o concepție unitară asupra obiectivelor și măsurilor;
Principiul parteneriatului public-privat, care presupune cooptarea societății civile
și a mediului de afaceri în activitățile concrete de implementare a măsurilor de
prevenire a corupției.

3. Valorile fundamentale asumate de autoritățile, instituțiile și întreprinderile publice:
-

-

Voința politică: puterea executivă, legislativă și judecătorească înțeleg importanța
unei societăți lipsite de corupție;
Integritatea: reprezentanții autorităților și instituțiilor publice au obligația de a
declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea
obiectivă a atribuțiilor legale și de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea
situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate;
Prioritatea interesului public: reprezentanții autorităților și instituțiilor publice au
obligația de a considera interesul public mai presus de orice alt interes, în
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
Transparența: reprezentanții autorităților și instituțiilor publice vor asigura accesul
neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și
consultarea societății civile.
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Voința politică

Transparența

Integritatea

Prioritatea interesului
public

CAPITOLUL 4: TIPURI DE SITUAȚII ȘI ACȚIUNI CARE GENEREAZĂ
POTENȚIALE ACTE DE CORUPȚIE
A. Birocrația
Se poate discuta în ce măsură percepția asupra birocrației dintr-o instituție coincide cu
realitatea dar cert este că, atât timp cât această percepție este validată de opiniile
reprezentanților instituției, aceasta are obligația să investigheze cauzele interne, să remedieze
sau, după caz, să optimizeze procedurile interne.
În Primăria Municipiului Botoșani, eliberarea unui aviz sau a unei autorizații durează
până la 30 de zile, în comparație cu primării care s-au preocupat să scurteze aceste perioade –
cum ar fi cazul Primăriei Cluj Napoca care eliberează în format electronic toate documentele
necesare în domeniul urbanismului, în termen de 24 de ore. Durata mare a eliberării acestor
documente solicitate în mod uzual contribuie la apariția unor tentative, din partea
solicitantului, de a căuta soluții informale, speculând slăbiciuni ale funcționarilor responsabili
de emitere, pentru a intra în posesia acestora cât mai curând.
Interviurile realizate de Institutul pentru Politici Publice cu angajații primăriei au indicat
suficiente situații din care rezultă faptul că intervenția conducătorilor primăriei, pe lângă
funcționari, la cererea unui solicitant presat de anumite termene, favorizează apariția unor
incidente de corupție. Citând chiar din răspunsurile personalului de execuție, reținem că există
situații în care: ”unele departamente nu-și fac treaba și intervin altele, dând, cel puțin
impresia, că există un mediu favorabil pentru a se utiliza anumiți stimuli astfel încât
respectiva solicitare să primească o rezoluție cât mai repede”.
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Lipsa unei politici cunoscute în comunitate prin care se eliberează avize sau autorizații
în regim de urgență, conduce la rândul său la potențiala apariție a unor acțiuni asociate
faptelor de corupție.
În toată primăria trebuie realizată o evaluare a documentelor și a procedurilor care nu-și
găsesc utilitatea în societatea modernă, iar instituția trebuie să identifice domeniile în care
există cel mai mare risc de corupție. Un asemenea domeniu ar viza urbanismul, de exemplu,
dar decizii legate de toate astfel de domenii se vor lua pe baza unei evaluări minuțioase care ar
ține cont inclusiv de opinia beneficiarilor serviciilor.
Preocuparea pentru debirocratizare și simplificarea procedurilor și deciziilor are o
directă legătură, în măsura în care constituie o prioritate autentică pentru conducerea unei
instituții, cu reducerea incidentelor de corupție. În societatea în care trăim astăzi apreciem că
obiectivul reducerii birocrației trebuie să constituie prima preocupare a unui lider modern. Nu
numai emiterea măsurilor de debirocratizare ci și urmărirea implementării lor și ajustarea,
după caz, fac parte din misiunea unui lider de a moderniza atât instituția pe care o conduce cât
și comunitatea respectivă.
B. Conduita aleșilor/angajaților
Conduita reprezentanților autorității publice locale contează foarte mult în tot efortul
privind implementarea procedurilor anti-corupție, aceeași conduită, în situația în care sunt
semnalate probleme, putând constitui și cauza generatoare de probleme. Prezentul material s-a
aplecat cu atenție asupra acestui aspect.
O insuficientă cunoaștere a cadrului legal, invocată de o parte dintre cei intervievați,
propagă imaginea unui funcționar dispus să beneficieze de anumite favoruri, când, în realitate,
acesta nu stăpânește toate informațiile derivând din legile existente. De aceea, în secțiunea
cuprinzând Concluzii și recomandări, propunem realizarea pregătirii profesionale continue a
tuturor angajaților Primăriei Municipiului Botoșani, pe baza unui plan anual de pregătire
profesională aprobat de conducerea instituției, astfel încât în relația acestora cu beneficiarii
serviciilor oferite să se degaje cunoaștere și stăpânire deplină a prevederilor legale în materie,
specifice funcției și postului ocupate.
La nivelul angajaților din Primăria Municipiului Botoșani opiniile sunt foarte împărțite
cu privire la modul și, mai ales, nivelul decizional/operativ din instituție (în/prin) care se pot
favoriza incidente asociate fenomenului corupției. Totuși, așa cum se poate observa din
graficul de mai jos, 62% dintre angajații primăriei consideră că instituția este expusă
fenomenului corupției.
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Figura 1: Ponderea angajaților Primăriei Municipiului Botoșani care consideră că instituția
este expusă fenomenului corupției (%)

NU
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62%

Cei mai expuși, în opinia angajaților din primărie, sunt funcționarii care lucrează la
ghișeu, implicați, în mod direct, în furnizarea serviciilor de interes comunitar. Preocuparea
primăriei pentru a preveni producerea unor incidente pare a fi justificată de o serie de situații
care s-au întâmplat în trecut, fără ca documentarea Institutului pentru Politici Publice să poată
identifica, în mod concret, existența unor proceduri interne concrete. Graficul de mai jos ne
arată, în mod expres, care sunt direcțiile/serviciile cele mai expuse corupției, în percepția
angajaților primăriei. Astfel, Poliția Locală, Direcția Urbanism și Biroul de Achiziții Publice
sunt zone expuse corupției, unde angajații lucrează cu mediul extern de la care pot apărea
diverse solicitări conforme sau nu cu principiile integrității. Poliția Locală este vizată mai ales
pentru că are rolul de a efectua controale, prin care intră în contact direct cu cetățenii, pentru
identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire precum și de a
verifica respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă
formă de afișaj/reclamă. Direcția Urbanism și Biroul de Achiziții Publice întră în contact
direct cu operatorii privați care au interese în desfășurarea unor activități comerciale/cu profit,
iar angajații acestor compartimente din primărie le-ar putea facilita demersul.

Figura 2: Serviciile/direcțiile expuse corupției, în percepția angajaților primăriei (%)
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O observație interesantă au făcut-o mai mulți funcționari cu privire la tendința unor
reprezentanți din conducere de a se implica, peste procedurile formale, în rezolvarea unor
situații generate de anumite solicitări ale publicului aflate în curs de soluționare (eventual
întârziate din cauze interne administrației și la care solicitantul dorește, cu determinare, un
răspuns). Nu este rolul IPP să investigheze aceste aspecte dar atragem atenția asupra
frecvenței unor răspunsuri la întrebările din documentarea Institutului cu privire la factori care
pot influența fenomenul corupției în Primăria Botoșani.
Se observă însă că o posibilă cauză a suspiciunilor de corupție între angajații primăriei
poate fi și necunoașterea legislației în domeniul prevenirii corupției sau lipsa de informare cu
privire la existența unor proceduri specifice ce pot stopa orice fel de suspiciune. Astfel,
proceduri precum cele pentru declararea cadourilor, pentru abținerea unui consilier aflat în
conflicte de interese sau pentru protecția avertizorului de integritate nu sunt cunoscute/nu
există în primărie. Răspunsurile afirmative (din figura nr. 3) sunt mai degrabă răspunsuri care
ascund rușinea respondenților față de necunoașterea legii.
Figura 3: Cunoașterea procedurilor privind prevenirea incidentelor de integritate (%)
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Majoritatea covârșitoare a angajaților primăriei vor raporta conducătorului instituției
orice semnal sau incident de integritate – 61% conform figurii nr. 4. Nu există o procedură în
acest sens așa încât fiecare angajat a oferit un răspuns subiectiv, conform propriei conștiințe.
Figura 4: Cum procedați în situația identificării unui incident de integritate?
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Părerile sunt împărțite în legătură cu nivelul decizional din cadrul primăriei aflat cel mai
mult sub suspiciune de incidente de integritate. Cei mai mulți (46%) consideră că atât
decidenții cât și personalul de execuție sunt expuși corupției, depinzând doar de momentul la
care sunt implicați.
Figura 5: Percepția privind frecvența incidentelor de integritate, pe categorii de personal
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Pentru a evita apariția incidentelor de integritate, e nevoie să căutăm cauzele apariției
acestora. Angajații Primăriei Botoșani consideră (conform graficului de mai jos) că legislația
incoerentă și insuficientă favorizează, în mod pregnant, apariția comportamentelor lipsite de
integritate. Politizarea administrației și birocrația excesivă sunt considerate alte cauze care
favorizează fenomenul corupției.
Figura 6: Distribuția cauzelor apariției incidentelor de integritate
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În legătură cu birocratizarea excesivă/termene majore alocate unor documentații, mai
jos, prezentăm o listă a procedurilor/documentațiilor care se întocmesc la nivelul Primăriei
Botoșani și care pot genera apariția incidențelor de securitate și, în final, pot conduce la
producerea faptelor de corupție, în special în condițiile atitudinii pasive a liderilor
instituționali.
Tabel 1: Proceduri care implică lucrul cu persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, cu
o durată foarte mare de soluționare
Procedura de achiziții (licitație deschisă, concurs de soluții, concesionare)
Repartizarea locuințelor (ANL, locuințe sociale)
Obținere Hotărâre de Consiliu Local pentru o documentație de urbanism
Obținere Autorizație de construire
Obținere Certificat de urbanism
Extindere rețea distribuție gaze naturale în zonele din municipiul Botoșani unde nu există această
utilitate
Extindere rețea distribuție energie electrică în zonele din municipiul Botoșani unde nu există această
utilitate
Achiziționare energie electrică și gaze naturale
Primirea și înregistrarea consumului energetic pentru toate unitățile subordonate Consiliului Local
Verificările profilactice la instalațiile electrice de la sediile primăriei
Inventarierea clădirilor cu risc seismic
Reabilitarea termică a blocurilor
Atestarea administratorilor de imobile
Recuperare debite fundații/debite contestate de contribuabili în instanță
Documentație pentru accesare fonduri europene
Licitatii parcări/parcări de reședință

În oglindă, mai jos, este lista procedurilor/documentațiilor care au miză financiară mare
pentru persoanele fizice/juridice de drept privat.
Tabel 2: Proceduri care implică lucrul cu persoane fizice sau juridice de drept privat, cu cea mai
mare miză (din punct de vedere financiar)
Proceduri de achiziție (licitație deschisa, concurs de soluții, concesiune)
Proiectele cu finanțare nerambursabila UE
Obținere Hotărâre de Consiliu Local pentru documentația de urbanism-PUZ
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Eliberare Autorizații de construire
Eliberare Certificat de urbanism
Extindere rețea distribuție gaze naturale în zonele din municipiul Botoșani unde nu există această
utilitate
Extindere rețea distribuție energie electrică în zonele din municipiul Botoșani unde nu există această
utilitate
Verificările profilactice la instalațiile electrice de la sediile primăriei
Emiterea repartițiilor pentru locuințe
Publicarea actelor normative în mass media
Pregătirea ședințelor de Consiliu Local
Acordarea ajutoarelor de încălzire termică pentru sezonul rece
Reabilitarea termică a blocurilor
Control financiar la asociațiile de proprietari
Aplicarea măsurilor de executare silită
Acordare certificate fiscale DAS
Acordare certificate fiscale subvenții căldura
Sechestre persoane juridice si fizice/popriri persoane fizice și juridice

Transparența este principiul recunoscut că asigură evitarea incidentelor de integritate
precum și întărirea încrederii cetățenilor în activitatea instituțiilor publice. De aceea, angajații
primăriei au întocmit o listă a informațiilor pe care nu le fac publice, considerând că
publicarea lor ar crea daune/prejudicii instituției. Ca practică generală însă, activitatea
instituțiilor publice este posibilă numai prin aportul taxelor/impozitelor venite de la
contribuabili, așa încât, cu excepția datelor personale (care pot fi acoperite), alte
informații/documente nu trebuie să fie ascunse.
Tabel 3: Categorii de informații care, dacă ar fi făcute publice de către angajați, ar putea crea
daune/prejudicii instituției
Date cu caracter personal
Ofertele financiare/tehnice ale operatorilor economici
Registrele de lucru pentru Autorizații de construire respectiv pentru Certificate de urbanism
Informații cu caracter fiscal
Consumul mare de energie reactivă, de la câteva locuri de consum. Pe viitor vom încerca
compensarea acestei energii reactive
Prezentarea consumului energetic al municipiului Botoșani este un act confidențial primit de la
distribuitorul de energie electrică și gaze naturale
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Prețul de furnizare a energiei electrice/gazului natural la unitățile subordonate Consiliului Local
Botoșani tranzacționat prin Bursa Română de Mărfuri
Ofertele primite la achiziționarea diverselor lucrări privind dotarea cu echipamente electrice la unele
locuri de consum
Persoanele condamnate, obligate să presteze muncă neremunerată în folosul comunității
Situația bunurilor patrimoniale deținute de contribuabili
Situația datoriilor contribuabililor

În final, o atenție sporită trebuie să acorde conducerea Primăriei Municipiului Botoșani
și percepției pe care personalul de execuție o are cu privire la riscul incidentelor de corupție
manifestat la nivelul acesteia. Integritatea conducătorilor unei instituții și, implicit, percepția
angajaților cu privire la acest aspect reprezintă elemente foarte importante pentru sporirea, per
ansamblu, a culturii organizaționale orientate spre integritate.
C. Organizarea și comunicarea internă/externă
Studiile de profil, de la nivel internațional, indică o relație de inter-dependență între
problemele de organizare internă și incidentele de corupție. Cu alte cuvinte, cazurile de
corupție se “hrănesc” din problemele de organizare internă. Acest aspect trebuie să constituie
o preocupare constantă pentru orice instituție publică pentru că, oricât de bine ar fi puse la
punct lucrurile, tot timpul apar vulnerabilități. La nivelul Primăriei Municipiului Botoșani,
considerăm că optimizarea comunicării și schimbul de documente și informații pe marginea
unei singure spețe, între direcții, servicii sau birouri, după caz, va reduce riscul apariției de
situații asociate incidentelor de corupție. A devenit evident pentru echipa Institutului pentru
Politici Publice care a fost implicată în documentarea punctelor de vedere ale reprezentanților
Primăriei Municipiului Botoșani că, în instituție, sunt probleme de comunicare, traseul
soluționării documentelor și informațiilor – atunci când implică mai multe structuri – fiind
deosebit de dificil.
Pentru exemplificarea relației dintre cetățeni și instituție, a fost realizat sondajul de
opinie la nivelul unui eșantion reprezentativ (1040 subiecți) din populația Municipiului
Botoșani privind percepția comunității locale cu privire la magnitudinea fenomenului
corupției la nivelul primăriei.
Peste trei sferturi (77%) din locuitorii orașului Botoșani au interacționat în ultimii 3 ani
cu Primăria Botoșani. Majoritatea acestora au interacționat în calitate de persoană fizică
(97%), doar 6% au interacționat cu primăria în calitate de reprezentant al unei companii.
Grafic 1: Incidența interacțiunilor în ultimii 3 ani
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9 din 10 persoane (91%) care au interacționat cu Primăria Botoșani în ultimii 3 ani au
intrat în contact cu Direcția de Taxe și Impozite Locale. Biroul de Evidența Persoanelor a fost
contactat de 2 din 5 persoane (40%). Aproximativ un sfert din cetățeni au contactat Birou
Cadastru din cadrul Direcției Urbanism (27%), Serviciul Buget Finanțe Publice (Direcția
Economică) (26%), Serviciul Urbanism din cadrul Direcției Urbanism (24%) sau Poliția
locală (24%). 1 din 5 persoane au interacționat cu Starea Civilă. Compartimentele din
Primărie cel mai puțin solicitate au fost Serviciul Juridic (5%), Serviciul achiziții publice
(4%) și Serviciul Management proiecte (4%).
Majoritatea cetățenilor (85%) sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de modalitatea în care
Primăria Botoșani a răspuns solicitării acestora.
Grafic 2: Satisfacția cetățenilor în ce privește interacțiunea cu Primăria Municipiului
Botoșani
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Doar 5% dintre locuitorii orașului Botoșani menționează că au întâmpinat solicitări de
cadouri, servicii sau alte avantaje, din partea angajaților sau a reprezentanților publici ai
Primăriei Botoșani.
Grafic 3: Ponderea cetățenilor care au întâlnit solicitări de cadouri, servicii sau alte avantaje
din partea angajaților primăriei
22

Cetățenii care au întâlnit fenomenul corupției în cadrul Primăriei Botoșani sunt mai
puțin mulțumiți de interacțiunea cu instituția, fata de total eșantion: 59% mulțumiți sau foarte
mulțumiți si 41% nemulțumiți sau foarte nemulțumiți.
Un sfert din cetățenii municipiului Botoșani consideră că Serviciul de Urbanism și
Biroul de Cadastru sunt cele mai predispuse departamente la apariția faptelor de corupție.
Percepția este similară cu cea a angajaților primăriei.
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Aproximativ o cincime din populația municipiului Botoșani consideră că următoarele
departamente / structuri sunt și ele expuse fenomenului corupției: Direcția Dezvoltare Locală
(21%), Serviciul Achiziții Publice (21%), Compartiment Cabinet Primar (21%), Poliția
Locală, Serviciul Buget Finanțe Publice (Direcția Economică) (21%), Serviciul Management
Proiecte (21%).

Grafic 4: Cele mai expuse domenii la fenomenul corupției, conform opiniei cetățenilor
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Când au fost întrebați despre măsurile pentru prevenirea corupției în primărie, cetățenii
au apreciat că publicarea pe site-ul Primăriei Botoșani a tuturor plăților făcute de către
instituție și a achizițiilor – transparentizarea activității – este cea mai eficientă măsură.
Alte măsuri apreciate în rândul cetățenilor pentru prevenția și/sau diminuarea faptelor
de corupție sunt: publicarea listelor de documente necesare pentru fiecare tip de cerere (26%
în foarte mare măsură) și Programările online (23% în foarte mare măsură). Doar 16%
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considera ca afișarea online a stadiului cererilor depuse ar diminua în foarte mare măsură
faptele de corupție la nivelul Primăriei Municipiului Botoșani.
Declararea cadourilor este o măsură considerată de populație mai puțin eficientă pentru
diminuarea riscului apariției faptelor de corupție (30% consideră că nu ar avea nici un efect).
Experiența cu fenomenul corupției are un impact semnificativ asupra părerii cetățenilor
despre măsurile ce ar trebui adoptate sau popularizate pentru diminuarea acestui fenomen. Cei
care s-au “lovit” cu problema corupției sunt de acord într-o proporție mai ridicată că astfel de
măsuri ar trebui adoptate/popularizate într-o măsura mare sau foarte mare pentru ca Primăria
Municipiului Botoșani să diminueze riscul apariției faptelor de corupție.
Grafic 5: Cele mai potrivite măsuri de prevenție și combatere a corupției
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Măsurile cele mai des menționate spontan de cetățeni pentru lupta împotriva corupției
sunt: transparență în activitatea Primăriei, pedepse mai aspre pentru persoanele corupte,
angajații primăriei să ocupe posturile în funcție de calificări (prin concurs), monitorizarea
atentă a activității angajaților (controale mai dese, supraveghere video), eliminarea birocrației,
informatizarea activității Primăriei (programări online, ghișeu online, site actualizat,
publicarea pe site a tuturor operațiunilor etc.), creșterea salariilor angajaților și presiune
asupra angajaților din partea conducerii pentru a nu solicita sau accepta de la cetățeni cadouri,
servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj.
8 din 10 locuitori ai municipiului Botoșani apreciază ca transparența ridicată în cadrul
Primăriei Botoșani ar reduce riscul de apariție a faptelor de corupție.
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Grafic 6: Impactul transparenței ridicate asupra percepției privind incidența corupției la
nivelul Primăriei Municipiului Botoșani

Transparența în activitatea Primăriei Municipiului Botoșani, pedepse mai aspre pentru
persoanele corupte, angajații Primăriei să ocupe posturile în funcție de calificări, prin concurs
și monitorizarea atentă a activității angajaților (controale mai dese, supraveghere video) sunt
măsurile de combatere a corupției cele mai des menționate de cetățeni.
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CAPITOLUL 5: POTENȚIALE SOLUȚII CARE POT ABORDA SITUAȚIILE
INTERNE GENERATOARE DE FAPTE DE TIP CONFLICTE DE
INTERESE/CORUPȚIE
Cum legislația privind prevenirea conflictelor de interese și a corupției este, din păcate,
des modificată/completată, toate autoritățile administrației publice locale trebuie să
urmărească constant acest proces și să își adapteze procedurile interne în consecință. De altfel,
cum apar provocări în mod constant, periodic autoritățile ar trebuie să își revizuiască
procedurile interne, alegând mijlocul prin care pot fi aplicate măsurile, funcție de nivelul de
competență care ia respectivele decizii, respectiv sfera lor de aplicare..
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Principalele recomandări de acțiuni concrete, date fiind constatările obținute prin
documentarea anterior descrisă, sunt după cum urmează:
 Valorificarea informațiilor derivate din conținutul formularului de sesizare potențiale
incidente de integritate, disponibil la Centrul de Informare pentru Cetățeni al Primăriei
Municipiului Botoșani. Acest formular trebuie să poată fi completat și transmis și
online, iar datele rezultate ca urmare a completării sale să fie centralizate într-o bază
de date, astfel ca angajații să vadă legătura între aceste sesizări și îmbunătățirea
fluxului decizional. Informațiile astfel rezultate vor fi aduse la cunoștința decidenților
periodic, astfel încât aceștia să poată adopta măsurile care se impun.


Publicarea, cu o anumită periodicitate decisă de conducerea primăriei, a unei sinteze
reflectând, statistic, rezultatele activității comisiei de disciplină. Această abordare,
axată pe transparență, cu protejarea datelor cu caracter personal, contribuie, în mod
direct, la creșterea încrederii comunității în determinarea conducerii primăriei de a
gestiona prompt toate situațiile, inclusiv a incidentelor de integritate.



Dezvoltarea unei proceduri (de exemplu, crearea unei adrese de email la care se pot
depune sesizări sau a unei cutii poștale, într-un spațiu comun din cadrul primăriei în
care să se depună sesizări) care să stimuleze persoanele să raporteze informații privind
anumite comportamente inadecvate în primărie/posibile incidente de integritate. O
asemenea procedură trebuie sprijinită pe o cultură organizațională care să nu
penalizeze depunerea de asemenea sesizări ci care să convingă angajații că aceasta are
rolul de a îmbunătăți mecanismele de lucru din primărie și nu de a stigmatiza anumite
persoane. Nu se poate imagina o procedură eficientă, cunoscută sub denumirea de
avertizor de integritate fără asigurarea confidențialității cu privire la persoana care
face sesizarea.







Realizarea, periodic, având în vedere modificarea continuă a legislației, de ghiduri și
alte materiale de interpretare a cadrului legal care să descrie prevederile legii într-un
limbaj accesibil și care să facă legătura între cadrul legal și organizarea internă a
primăriei, explicând rolurile fiecărui funcționar vizat.
Actualizarea procedurii privind emiterea de dispoziții ale primarului (Procedura PL
016 Elaborarea dispozițiilor) respectiv a procedurii privind emiterea hotărârilor de
consiliu (Procedura PL 017 Elaborarea hotărârilor de consiliu).
Actualizarea și completarea procedurii privind stabilirea circuitului informațional
(procedura PL023) astfel încât să se realizeze un sistem centralizat și eficient, nu unul
fragmentat la nivelul fiecărei direcții din primărie. Eventual, pe baza procedurii
integrate, fiecare direcție își poate face anumite dezvoltări dar prioritatea pentru
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instituție o constituie realizarea unui sistem care să determine un circuit informațional
eficient al documentelor/raportărilor. Un sistem INTRANET trebuie să dispună de
anumite facilități prin care să se permită și petentului să urmărească stadiul
soluționării petiției sale cu informarea sa (sistem alertă) la momentul soluționării
acesteia. Îmbunătățirea procedurii PL023 se referă și la faptul că trebuie numite
explicit toate structurile din primărie respectiv din alte instituții din
subordine/coordonare care vor avea acces la sistemul care asigură circuitul
informațional cu punerea la dispoziție a unei parole astfel încât să existe trasabilitatea
încărcării de documente/rezoluții. Orice angajat al primăriei (cu rol în soluționarea
unor petiții/raportări, etc.) poate avea acces în platforma INTRANET și poate
transmite informații, înregistra documente/petiții, astfel încât nu se piardă timp cu
înregistrarea documentelor/petițiilor la Registratură și ulterior, cu direcționarea
acestora către direcția/serviciul responsabil.




În același timp, pentru eliminarea oricărei suspiciuni de corupție, repartizarea
petițiilor/dosarelor trebuie făcută aleatoriu, prin același sistem în care s-au încărcat
informațiile. Astfel, pe măsură ce acestea au fost încărcate în sistem, funcționarii
direcțiilor vizate vor primi fiecare câte o notificare/dosarul care i-a revenit,
eliminându-se subiectivismul în ce privește realizarea acestei acțiuni de către
directorul direcției.
Revizuirea PO 206 – Înregistrarea, circulația, semnarea, expedierea documentelor
astfel încât să corespundă cu PL - 023 Circuitul informațional



Dezvoltarea unei proceduri pentru ca un consilier local să știe care sunt pașii de urmat,
pentru declararea, anterior ședinței de consiliu, a unui potențial conflict de interese.
Totodată, propunem consemnarea situației existente ca atare în procesul verbal în loc
ca absența să fie echivalată cu sustragerea de la prezență. În acest sens, propunem
completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
Botoșani, secțiunea privind organizarea ședințelor, art. 151 astfel încât să reiasă foarte
clar:
o obligativitatea anunțării înainte a situației de conflict de interese
o obligativitatea abținerii de la vot
o obligativitatea consemnării motivului și a abținerii în procesul verbal de
ședință.
Rezultatele unui efort coerent de prevenire a incidentelor de corupție nu se pot vedea
decât în măsura în care există o preocupare constantă pentru acest subiect, materializată prin
evaluări periodice (anuale), a nivelului de îndeplinire a obligațiilor. Concomitent, pentru o
privire corectă asupra evoluției comportamentului reprezentanților instituției, evaluarea
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trebuie să cuprindă, neapărat, elemente derivate din analiza percepției membrilor comunității
cu privire la modul de acțiune al autorității publice locale.

CAPITOLUL 6: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Birocrația
Este necesară la nivelul Primăriei Municipiului Botoșani stabilirea unei politici interne,
în baza căreia să fie elaborate și implementate proceduri interne specifice de eliberare a
documentelor (avize, autorizații) în regim de urgență și interzicerea intervenției personalului
de conducere în soluționarea unei solicitări. O atenție sporită trebuie acordată percepției
generale din instituție conform căreia personalul politic (primar/viceprimar) obișnuiește să se
informeze/intervină în favoarea soluționării mai rapide a unei solicitări aflate în termenul
legal.
Este necesară demararea unei evaluări asupra procedurilor și documentelor respectiv
deciziilor inutile/care întăresc birocrația în loc să determine simplificarea, pe baza unei ample
analize care să țină cont inclusiv de opiniile beneficiarilor serviciilor.
Eliberarea documentelor în format electronic
Un accent aparte trebuie pus asupra domeniilor (cum ar fi urbanism/patrimoniu) cu
privire la care s-au semnalat cele mai multe nemulțumiri privind birocratizarea excesivă. O
bună practică poate fi aceea de a stabili mecanismul prin care documentele în domeniul
urbanismului ar putea fi eliberate electronic, într-un termen mult mai redus decât prevede
legea.
Platformă online – ghișeu - unic
O altă recomandare se referă la crearea unei platforme online, amplu mediatizată
inclusiv prin pagina de internet a primăriei, sub forma unui ghișeu unic, în care să se încarce
toate tipurile de formulare aferente tuturor serviciilor prestate de primărie. Formularele vor fi
însoțite, pentru fiecare tip de serviciu de o scurtă descriere a pașilor ce trebuie urmați în
vederea accesării acelui serviciu. Concomitent, se poate crea un dispecerat unic (de tip „call
center”), care să pună prompt la dispoziția persoanelor interesate toate informațiile de care au
nevoie. Primăria ar trebui să încurajeze comunicarea prin mijloace electronice, inclusiv la
primirea/eliberarea de documente, similar cu procedurile de încărcare documente în SICAP.
Cu toate acestea, în măsura în care persistă nevoia de a veni personal la primărie, cetățeanul
trebuie să găsească un spațiu amenajat astfel încât să abordeze transparent și plăcut dialogul
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cu funcționarii. Biroul funcționarilor nu va avea un orificiu îngust și plasat atât de jos încât să
creeze impresia unei relații de superioritate asupra cetățenilor, ci să fie lipsit de orice barieră
(pereți, ferestre) în calea dialogului dintre cele 2 părți.

Conduita aleșilor/angajaților
O bună politică de prevenție a incidentelor de corupție trebuie să se sprijine pe o
preocupare constantă a liderilor autorității publice locale de creșterii a capacității interne.
Programe de pregătire pentru aleși dar și pentru personalul de execuție
Întrucât legislația se modifică, din păcate, în permanență respectiv din considerente de a
asigura o interpretare unitară a legislației la nivelul întregii instituții, conducerea Primăriei
trebuie să aibă o preocupare continuă pentru a oferi angajaților posibilitatea să își
îmbunătățească cunoștințele, competențele și abilitățile. De altfel, în etapa de evaluare a
nevoilor acestora, Institutul pentru Politici Publice a sesizat o acută nevoie de îmbunătățire a
cunoștințelor în domeniu din partea angajaților.
Se impune la nivelul Primăriei Municipiului Botoșani un program de pregătire continuă
a angajaților în domeniul specific funcției și postului ocupat de fiecare dintre aceștia, precum
și recunoașterea Serviciului Resurse Umane ca autoritate în această privință, care organizează,
coordonează, controlează și evaluează activitatea de pregătire profesională continuă.
Formarea angajaților trebuie să contribuie la crearea unei culturi organizaționale bazate pe o
conduită ce nu tolerează incidente de integritate – obiectiv pe care Primăria Municipiului
Botoșani îl asumă în activitatea anticorupție. Mai mult, trainingul nu trebuie să se rezume la
instruirea personalului în vederea completării declarațiilor de avere și de interese. O atenție
deosebită se va acorda domeniului achizițiilor publice, acesta beneficiind de prevederi
legislative distincte în ceea ce privește conflictele de interese în domeniu. Sistemul
PREVENT (vezi anexa 1) de la care incumbă anumite responsabilități pentru autoritățile
locale trebuie să fie cunoscut tuturor angajaților. De asemenea, pregătirea profesională
continuă trebuie să fie axată și pe toate actele normative ce corespund legislației primare și
secundare cu incidență în lupta anticorupție, precum și pe toate convențiile internaționale la
care România este parte în domeniul anticorupție.
Discuții de lucru periodice între angajații primăriei
Chiar dacă nu se practică, de obicei, în administrația publică, o parte importantă dintre
reprezentanții Primăriei Municipiului Botoșani, intervievată cu ocazia elaborării prezentei
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evaluări, au indicat utilitatea organizării de ședințe periodice la nivel de
direcții/birouri/servicii, cu anumită periodicitate, la care angajații să poată ridica întrebări
derivând din situațiile întâlnite în practica de zi cu zi. În baza cadrului legal existent și fără să
se abată de la acesta, angajații resimt nevoia unui dialog activ între colegi pentru o
interpretare unitară asupra tipologiei situațiilor întâlnite în practică.
Procedură privind neparticiparea consilierului local la ședință în cazul unui conflict de
interese
Atunci când o autoritate publică locală urmărește să prevină producerea unor situații
asimilabile conflictelor de interese/incompatibilităților sau care pot degenera în fapte de
corupție, va folosi faptul că are la îndemână instrumentul hotărârilor de consiliu, completate
de regulamentul desfășurării ședințelor, aprobate, de asemenea, prin hotărâri de consiliu.
Un exemplu în acest sens privește modul în care autoritatea descrie, în temeiul
legislației în domeniu, procedura prin care un consilier anunță existența unui conflict de
interese față de unul sau mai multe puncte de pe Ordinea de zi. Cum legea administrației
publice locale, nr. 215/2001, prevede că acesta “nu asistă la dezbateri” rezultă că responsabilii
de organizarea și desfășurarea ședinței de consiliu trebuie să dispună de o procedură prin care
respectivul consilier anunță existența conflictului respectiv părăsește sala la momentul votului
pentru respectivul proiect de consiliu care îi vizează un interes, aspect consemnat în
Stenograma ședinței. Eventuala absență a consilierului nu este consemnată în procesul-verbal
al ședinței ca fiind motivată de prevenirea unei potențiale situații de conflict de interese
respectiv, în anumite situații, persoana se află în sală dar nu votează, prezența lui fiind luată în
considerare la stabilirea qvorum-ului.
O serie de autorități ale administrației publice locale analizate de Institutul pentru
Politici Publice în ultima perioadă, elaborează Regulamente interne și proceduri prin simpla
redare a textelor de lege în vigoare fără explicații organizatorice, extrem de necesare, cu
privire la modul în care se pot operaționaliza respectivele prevederi. O asemenea măsură,
menită să creeze un instrument eficient de prevenire a potențialelor cazuri de corupție, este
necesar a se detalia și la nivelul Primăriei Municipiului Botoșani. Atât aleșii (prin
Regulamentul de organizare a ședințelor interne) cât și funcționarii se prezumă că au cea mai
bună intenție de a respecta legislația aplicabilă administrației publice (pe care nu întotdeauna
o cunosc, venind din cu totul alte domenii de activitate), astfel că aparatul respectivei
autorități publice din care aceștia fac parte trebuie să le pună la dispoziție nu doar textul legii
ci și explicații privind măsurile de organizare internă care facilitează respectarea legii.
Dacă o autoritate publică – pentru a da doar un exemplu – nici nu s-a organizat,
desemnând structura responsabilă și nici nu a comunicat acest lucru, un consilier local care,
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primind Ordinea de zi de la o proximă ședință de Consiliu, constată că se află într-o situație de
incompatibilitate, va avea o problemă să se asigure că informația privind declararea unei
posibile incompatibilități a fost înregistrată și preluată pentru a rămâne în memoria
instituțională a instituției. Prezenta analiză nu se referă la situațiile în care aleși sau personal
din structura de execuție săvârșesc, în mod deliberat, acțiuni de încălcare a legii – pentru
această realitate, instituțiile de anchetă își duc la îndeplinire mandatul. Nu face obiectul
prezentului material această cunoscută realitate cu care societatea românească luptă pentru
eradicarea ei.
Cu rol de legislație secundară, regulamentele aprobate prin hotărâri de consiliu,
constituie instrumente eficiente prin care se pot stabili reguli interne menite să imprime o
disciplină și o rigoare în desfășurarea activității unei instituții, implicit să inhibe orice intenție
de folosire a resurselor publice în scop personal. Invocând aceeași schimbare permanentă a
legislației în domeniul luptei anticorupție, evaluarea, cu o periodicitate anuală și oricând este
nevoie, a conținutului acestui document, este recomandată.
În concluzie, se impune procedurizarea proceselor decizionale, inclusiv, acolo unde este
necesar, crearea unor formulare-tip care să faciliteze comunicarea/informarea.
Organizarea și comunicarea internă/externă
Intranet pentru o bună comunicare și coordonare internă
Prin resurse proprii sau prin fonduri externe nerambursabile, Primăria poate dispune
organizarea circuitului documentelor respectiv a informațiilor privind solicitări ale cetățenilor
astfel încât:
- Să scurteze cât mai mult termenele, acest aspect constituind, în opinia tuturor celor
intervievați, o potențială sursă care duce la incidente de integritate
- Să determine o coerență în abordarea/în formularea răspunsului către cetățean în
condițiile în care sunt implicate mai multe direcții sau servicii în furnizarea
informațiilor solicitate de acesta.
Un asemenea sistem permite nu doar arhivarea documentelor și un bun flux al
documentelor în interiorul instituției dar poate furniza anumite date și petentului astfel încât
acesta să poată urmări cu ușurință care este stadiul soluționării solicitării sale.
Într-o etapă ulterioară, în sistem se pot lega și alte instituții aflate în coordonarea
Primăriei dar și alte autorități de la nivel județean, scopul final fiind livrarea unui serviciu cu
promptitudine și eficiență pentru cetățean, facilitând standardizarea și digitalizarea
procedurilor de lucru în scopul optimizării proceselor decizionale și orientării acestora către
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beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 2020.
Crearea unei politici de prevenție în domeniul conflictelor de interese/corupției se așază
pe o cultură organizațională pe care conducerea instituției trebuie să o imprime. Această
cultură organizațională se creează în timp și cuprinde toate palierele, atât cel de conducere cât
și cel de execuție, ale Primăriei Municipiului Botoșani. Parte a acestui proces ține de
procedurizarea activităților cu potențial generator de incidente de integritate, concomitent cu
creșterea transparenței actului decizional.
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ANEXE:
Anexa 1: Sistemul PREVENT
Anexa 2: Modele de proceduri
A. Declararea cadourilor
B. Protejarea avertizorului de integritate
C. Funcții sensibile
Anexa 3: Raport sondaj de opinie privind percepția asupra magnitudinii fenomenului
corupției la nivelul Primăriei Municipiului Botoșani

Anexa nr. 1 - Sistemul PREVENT
Cadrul legislativ
Sistemul PREVENT reprezintă sistemul de verificare ex-ante a existenței unui conflict
de interese în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice fiind totodată
o completare valoroasă a activităților ANI. Dezideratul este ca aceste conflicte de interese să
poată fi identificate și evitate în prealabil, înainte de semnarea contractelor.
În anul 2014, în raportul tehnic al Comisiei Europene, în contextul noii directive
europene privind achizițiile publice, era anticipată obligația autorității contractante de a
răspunde problemelor identificate de ANI. Conform rapoartelor tehnice ale Comisiei
Europene și angajamentelor luate de instituțiile în discuție, sistemul PREVENT trebuia să fie
pus în aplicare la mijlocul anului 2015, fiindu-i alocat un buget de 23 de milioane RON (5,1
milioane EUR), în anul 2014 mecanismul prevăzut de instituire a sistemului fiind emiterea
unei ordonanțe de urgență.
Guvernul României a elaborat un proiect de lege în final, iar după adoptarea sa de către
Parlament, legea a fost promulgată în anul 2016. În data de 20 octombrie 2016, a fost
publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 184/201612 privind instituirea unui mecanism de
12

Legea nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în
procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în M. Of. nr. 831 din 20 octombrie 2016,
disponibilă la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182744, accesată la data de 20.07.2017
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prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, având un termen de intrare în vigoare de 8 luni. Termenul de 8 luni a fost instituit
tocmai pentru ca instituțiile cu atribuții în domeniu să fie pregătite să adopte acest nou sistem,
din punct de vedere tehnic și operațional. Astfel, începând cu data de 20 iunie 2017 această
lege începe să își producă efectele.
Scopul PREVENT este de a asigura reducerea riscurilor comiterii de acte de corupție
și a pierderilor de fonduri. Având în vedere faptul că procedurile de recuperare a fondurilor
deturnate sunt încă greoaie și îndelungate, eficiența unui astfel de mecanism poate aduce
rezultate importante în planul integrității și eficienței în alocarea fondurilor publice. Această
reglementare acoperă atât achizițiile făcute din fonduri europene nerambursabile, cât și
achizițiile clasice prevăzute de Legea nr. 98/2016 și achizițiile sectoriale prevăzute de Legea
nr. 99/2016.
Rolul sistemului PREVENT și fluxul procedurilor instituite
Acest sistem acoperă un număr limitat de conflicte potențiale. Putem observa că dacă
la nivelul anului 2014 proiectul de instituire a sistemului PREVENT avea în plan
reglementarea chiar a responsabilității funcționarilor publici pentru 20% din fondurile
deturnate13, cu un efect disuasiv important, însă această prevedere nu a mai fost reglementată
în legea actuală. În prezent, cadrul legal nu prevede anularea imediată a unui contract în
momentul rămânerii definitive a unei hotărâri într-un caz de conflict de interese, însă
acest subiect a fost dezbătut în ultima perioadă. Pentru acest lucru, este nevoie de o procedură
judiciară distinctă, cu reglementarea clară a responsabilităților în materia recuperării banilor și
a responsabilității financiare.
Conform textului, scopul prezentei legi este prevenirea conflictului de interese în
procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism
de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul
procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie
înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.
Acest nou mecanism are rolul de a înlătura aceste riscuri fără ca procedurile de achiziție
publică să fie afectate. Conform legii, inspectorii de integritate care vor gestiona acest nou
sistem de prevenție sunt organizați într-un departament distinct al ANI și sunt cei care
transmit avertismente de integritate. Pentru ca datele să fie disponibile inspectorilor de

13

Raport de progres al României în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) 2014, disponibil la
adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0037&from=ro, accesat la data
de 15.07.2017.
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integritate, s-a introdus obligativitatea completării unui formular de integritate prevăzut la
articolul 5 alin. (2) din lege.
Textul normativ instituie o obligație pentru toate autoritățile contractante de a
desemna o persoană responsabilă pentru completarea și actualizarea acestor formulare.
Avantajul unui formular unic este dat de standardizarea procedurii și facilitarea
verificării. Acesta este compus din trei secțiuni, astfel :




Secţiunea I - Date privind procedura de achiziţie, factorul decizional, comisia de
evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţi;
Secţiunea a II-a - Date despre ofertanţi/candidaţi;
Secţiunea a III-a - Măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, dispuse ca
urmare a unui avertisment de integritate.
1. Completarea secțiunii I a
formularului de integritate
(publicarea documentației de atribuire)

2. Deschiderea ofertelor

35

Maxi
m5
zile

3. Completarea secțiuni a II-a din
formularul de integritate
Maxi
m3
zile

4. Inspectorii ANI transmit
avertismentul de integritate dacă este
cazul

5. Conducătorul autorității trebuie să
dispună toate măsurile pentru
înlăturarea conflictului de interese

6. După luarea măsurilor, verificarea
este făcută de ANAP. În caz contrar,
ANI declanșează din oficiu verificarea
conflictului de interese.
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Datele completate în cadrul formularelor de integritate sunt prelucrate automat de
sistemul electronic care emite, dacă este cazul, un avertisment de integritate pe care
inspectorul de integritate îl validează și îl transmite către autoritate14. Succesiunea acestor
etape este prezentată în cele ce urmează :
În urma transmiterii unui avertisment de integritate către conducătorul instituției,
această persoană nu are nicio obligație de a opri procedura, dar exista obligația ca aceasta să
ia toate măsurile necesare pentru ca acest conflict potențial să fie înlăturat.
Aceste măsuri se referă fie la:



înlocuirea membrului în comisia de evaluare, fie la:
excluderea ofertantului, candidatului, ofertantului asociat, subcontractantului sau
terţului susţinător, aflaţi într-un potenţial conflict de interese, potrivit reglementării
specifice.

Conform legii, lipsa unor măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de
integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanșează
din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de
atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr.
176/2010, cu modificările ulterioare.
Constatăm că acest mecanism este limitat de actuala legislație. Prin urmare, chiar dacă
inspectorii de integritate sesizează un conflict potențial, transmit avertismentul, în final abia
după atribuirea contractului este analizat respectivul contract, in ipoteza în care
conflictul de interese chiar exista, banii fiind deja deturnați. ANI are deja experiență în ceea
ce privește utilizarea mijloacelor electronice pentru depunerea declarațiilor de avere într-o
bază de date, deținând un certificat de excelență pentru acest proiect. Dacă inițial sistemul era
prevăzut ca în cazul în care autoritățile către care s-a transmis un avertisment de integritate nu
reacționează să fie transmisă o notificare automată către DLAF sau DNA, în forma adoptată a
legii, se va proceda la o evaluare a conflictului de interese de către ANI, abia după
atribuirea contractului.
În același timp, directivele referitoare la achizițiile publice impun totodată obligația ca
instituțiile relevante să aibă competența de a împiedica semnarea contractelor în caz de
suspiciune privind existența unui conflict de interese : Art. 24 „Statele membre se asigură
14

Idem.

Municipiul Botoșani

www.poca.ro

36

că autoritățile contractante iau măsurile adecvate pentru a preveni, identifica și remedia
conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție, astfel încât să se evite
orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți operatorii
economici”.15
Mai mul de atât, directiva prevede obligația statelor membre de a transmite Comisiei un
raport de monitorizare o dată la trei ani care include informații privind cele mai frecvente
surse de aplicare greșită sau de incertitudine juridică, inclusiv posibile probleme structurale
sau recurente în aplicarea normelor privind prevenirea, detectarea și raportarea adecvată a
cazurilor de conflict de interese și alte nereguli grave în achizițiile publice.
Potrivit ANI, o mare parte din situațiile de conflicte de interese (85 - 90%) din
România apar în prezent în sfera familială și constau în încheierea de contracte prin care se
atribuie fonduri publice unor societăți deținute de membrii de familie ai funcționarilor publici
locali16. Sistemul PREVENT este în fapt, un instrument administrativ, dar acoperă toate
contractele care intră sub incidența sa și (un aspect important) nu funcționează exclusiv pe
bază de sondaj.17
Succesul sistemului PREVENT este
legat și de respectarea de către
autoritățile contractante a obligației
care le revine în ceea ce privește
introducerea în sistem a datelor supuse
ulterior verificării electronice.
Dat fiind faptul că legea tocmai a
intrat
în
vigoare,
diseminarea
informațiilor legate de noul sistem
PREVENT este esențială. Pe pagina de
internet a Agenției Naționale de Integritate
a fost publicată o secțiune cu întrebări
frecvente și un ghid de completare a
15

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice
și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, disponibilă la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN, accesată la data de 20.07.2017
16
Raportul tehnic al evaluării Mecanismului de cooperare și Verificare pentru anul 2014, disponibil la: http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0037&from=en, accesat la data de 12.07.2017.
17
Raport de progres al României în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) 2016, disponibil la
adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0016&from=ro
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formularului de integritate18. Cursurile de formare pentru personalul responsabil cu
implementarea sistemului PREVENT din autoritățile contractante sunt de asemenea absolut
necesare.
Un alt aspect important este faptul că nedetectarea unei situații de conflict de
interese, nu înseamnă cu nu sunt necesare alte controale ex ante și ex post. Așa cum au arătat
cazurile semnalate în perioada trecută Direcției Naționale Anticorupție, în mai multe
municipalități, deși verificările în materie de conflicte de interese, cum ar fi cele realizate prin
sistemul PREVENT, pot fi de un real folos în ceea ce privește prevenirea corupției, există și
un risc de reorientare către alte mijloace de corupție, mai sofisticate. Acest aspect ne
arată din nou legătura eforturilor statului de a preveni și combate corupție și gradul de
acceptare a acestui standard de integritate la nivelul aleșilor locali, autorităților publice și a
operatorilor economic implicați.

Acțiunile de pregătire a adoptării noului sistem informatic
Anterior și ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 184/2016, Agenția Națională de
Integritate a efectuat sesiuni de pregătire a inspectorilor de integritate pe componenta
achizițiilor publice, precum și pe componenta de formare a deprinderilor folosirii sistemelor
informatice denumite generic „PREVENT”. Sistemul a fost testat prin introducerea unor
exemple de proceduri de achiziție publică și prin verificarea informațiilor returnate din
interogarea bazelor de date aparținând Oficiului Național al Registrului Comerțului și
Direcției pentru Evidența Populației și Administrare a Bazelor de Date, dar și prin
eliminarea erorilor apărute19.
În perioada ianuarie – martie 2017, inspectorii de integritate au continuat discuțiile cu
instituțiile partenere referitoare la implementarea sistemului. Unele dintre acestea s-au referit
la găsirea unor elemente rezultate din Sistemul PREVENT care ar putea sprijini activitatea de
verificare a procedurilor de achiziții de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice
privind respectarea dispozițiilor legale prevăzute de noua legislație în materie de achiziții
publice. Până la intrarea în vigoare a legislației, conform raportului instituției, inspectorii de
integritate din cadrul Serviciului Analiză și Prevenție au efectuat sesiuni de testare pe baza
18

Secțiunea
destinată
informații
asupra
sistemului
PREVENT,
disponibilă
la
https://www.integritate.eu/prevent.aspx, accesată la data de 15.07.2017.
19
Raport de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2016, disponibil la:
https://www.integritate.eu/Files/Files/Rapoarte/083a%20Raport_Activitate_Anual_ANI_2016.pdf, accesat la data
de 10.07.2017.
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Formularului de integritate creat în aplicație în mod temporar în vederea acomodării cu noul
modul informatic PREVENT20.

ANEXA 2
A. Model procedură privind declararea cadourilor
Procedura operaţională ........... (număr de identificare)
1. Aspecte generale
Codul procedurii
Structura
A.N.I.
responsabilă
Legea nr. 53/2003, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea
Referinţe legislative
nr. 477/2004, Legea nr. 251/2004, Legea nr. 144/2007, H.G. nr.
1126/2004, R.I., R.O.F.
2. Controlul versiunilor
Versiune
Data

Autor

39

3. Denumirea activităţii procedurate
Evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de
protocol
4. Definiții şi/sau abrevieri (se vor completa, doar dacă este cazul)
Lege 53/2003 – Codul muncii,
Lege 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici,
Lege 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
Lege 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual în autorităţile şi
instituţiile publice,
Lege 144/2007 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naţionale de
Integritate,

20

Raport de activitate al Agenției Naționale de Integritate pentru perioada ianuarie – martie 2017, disponibil la
adresa: https://www.integritate.eu/Files/Files/Rapoarte/082%20Raport_Activitate_ANI_Ian-Mar_2017.pdf, accesat
în data de 10.07.2017.
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Lege 251/2004 – privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu
prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției,
Hotărâre 1126/2004 – privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii
251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor
acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției,
Conducerea – Președintele, Vicepreședintele, Secretarul General sau altă persoană delegată în
acest sens,
R.I. – Regulament Intern,
R.O.F. – Regulament de Organizare şi Funcţionare,
D.E. – Direcţia Economică,
S.R.U. – Serviciul Resurse Umane,
5. Scurtă descriere
Activitate prin care se reglementează modalitatea de primire, inventariere și păstrare a
bunurilor primite cu titlu gratuit în urma unor întâlniri ale demnitarilor / funcționarilor cu
putere de decizie sau de execuție din cadrul A.N.I. cu oficialități din instituții românești sau
străine, în exercitarea mandatului sau a funcției.
6. Eveniment declanşator pentru activitatea procedurată
□ intern sau □ general ■ extern □ temporal
Extern – acțiuni de protocol în legătură cu alte instituții din România sau din străinatate.
7. Intrări (documente)
1. Declarație scrisă de primirea a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de
protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.
8. Activităţi principale în pași cronologici
8.1. Primitorul unor bunuri cu titlu gratuit, în urma unor activități de protocol în exercitarea
mandatului sau a funcției, va înaita Conducerii Agenției bunurile și o Declarație scrisă în
termen de maxim 30 de zile de la primire;
a) Declarația va cuprinde:
- numele, prenumele, lcoul de muncă și fincția deținută de primitor,
- descrierea în detaliu a bunului predat,
- descrierea înprejurărilor în care a primit bunul,
- data și semnătura.
8.2. După prmirea bunurilor și a Declarației, Conducerea va înștiința comisia de evaluare și
inventariere,desemnată prin Ordin al Președintelui ANI, care se va întruni cu respectarea
următorilor pași:
- 8.2.1. Președintele Comisiei înștiințează toți membrii Comisiei de primirea bunurilor și
stabilește o dată, nu mai târziu de opt (8) zile calendaristice, de întrunire a Comisiei,

Municipiul Botoșani

www.poca.ro

40

- 8.2.2. După întrunirea Comisiei, reprezentantul Biroului Achiziţii Publice, Investiţii Şi
Gestionarea Patrimoniului va evalua în scris bunul primit sau va propune consultarea unui
expert în domeniu, selectat conform legii,
- 8.2.3. În urma evaluării, Comisia stabilește dacă bunurile fac parte din categoria bunurilor
prevăzute de Art. 1 alin. (2) din Legea 251/2004 – bunuri exceptate de la declarare sau nu, și
le înregistrază în Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit,
- 8.2.4. Comisia verifică dacă Primitorul dorește păstrează bunurile.
- 8.2.5. Dacă primitorul refuză păstrarea bunurilor, Comisia decide, după caz, păstrarea
bunurilor în patrimoniul A.N.I., transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul
A.N.I. către o instituție publică de profil sau vânzarea prin licitație a acestor bunuri – decizia
va fi formulată în scris și înaintată Conducerii.
8.3. Comisia va sigura, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea și securitatea
bunurilor din patrimoniul A.N.I..
8.4. La sfârșitul anului calendaristic, Comisia publică Lista bunurilor primite cu titlu gratuit
conf. prevedirlor Art. 3 din Legea 251/2004.
9. Evenimente pe parcursul activităţii procedurate
■ intern □ extern □temporal
1. Primitorul refuză păstrarea bunurilor
Comisia propune:
a) păstrarea bunurilor în patrimoniul A.N.I.,
b) transferul bunurilor către o instituție de profil,
c) scoaterea la licitație a bunurilor.
10. Activităţi alternative în cadrul activităţii procedurate
1a – se înștiințează Conducerea și se stabilește un loc optim de păstrare a bunurilor.
1b – se înștiințează Conducerea și se demarează procedurile legale de transfer a bunurilor.
1c – se înștiințează Conducerea și se demarează procedurile legale de scoatere la licitație a
bunurilor.
11. Ieşiri (documente)
1. Regsitru bunurilor primite cu titlu gratuit,
2. Adresa de înștiințare adresată Conducerii referitoare la destinația bunurilor primite cu titlu
gratuit,
3. Adresa rezultate ca urmare a deciziei primitorului de a renunța la bunuri.
12. Reguli (constrângeri)
12.1. Respectarea legislației relevante;
12.3. Respectarea procedurilor interne;
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13. Resurse umane implicate
1. Conducerea A.N.I.
2. Direcţia Generală Juridică, Control şi Relaţii Publice și Comunicare
3. Direcţia Generală Economică
4. Comisia de evaluare și inventariere
14. Aplicaţii software utilizate
Descrierea
Activitatea corespondentă
aplicaţiei
Microsoft Word / Orice altă platformă software care permite scrierea unui text / tabel în
Excel
format electronic.
15. Indicatori de performanţă
Nu au fost identificați până în prezent
16. Factori de decizie
16.1. Conduecerea A.N.I.
16.2. Primitorul bunurilor
17. Conexiuni cu alte activităţi
Nu au fost identificate până în prezent

42

B. Model procedură privind protecția avertizorului de integritate
Procedura de sistem ........ (număr de identificare)
1. Aspecte generale
Codul procedurii
Structura
responsabilă
Referinte legislative

ANI
Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează
încălcări ale legii;
Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici;
Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului
contractual în autorităţile şi instituţiile publice;
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Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Controlul versiunilor
Versiune
Data

Autor

3. Denumirea activităţii procedurale

Protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii.
4. Definiţii si abrevieri

1 avertizare în interes public este definită ca fiind sesizarea făcută cu bună-credinţă cu
privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale, sau a
principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni
în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu
sau în legătură cu serviciul;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
c)
practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor
unităţilor prevăzute de Legea nr. 571/2004
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţii şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f)
partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia
persoanelor alese sau numite politic;
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei
decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările
nerambursabile;
i)
incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j)
evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare,
promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;
k)
încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
l)
emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup
sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al
autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi;
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei
administrări şi cel al ocrotirii interesului public.
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2 avertizorul este persoana care face o sesizare potrivit pct. 5.2 şi care este încadrată în una
dintre autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice centrale,
administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei
Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor administrative autonome,
instituţiilor publice de cultură, educaţie, sănătate şi asistenţă socială, companiilor naţionale,
regiilor autonome de interes naţional şi local, precum şi societăţilor naţionale cu capital de
stat, precum şi o persoană numită în consilii ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate
şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autorităţile sau instituţiile
publice.
3 comisie de disciplină este orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară,
prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice,
instituţiilor publice sau a celorlalte unităţi amintite la pct. 6.2
4. Sesizarea
7.1 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi
făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din
care face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica
ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităţii
publice, instituţiei publice sau al unităţii din care face parte persoana care a încălcat legea;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizaţiilor neguvernamentale.
7.2 Faptele care pot constitui subiectul unei avertizări de integritate
 Infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în
legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de
serviciu sau în legătură cu serviciul,
 Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene,
 practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor de
serviciu,
 încălcarea prevederilor privind incompatibilităţii şi conflictele de interese,
 folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane,
 partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese
sau numite politic,
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încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale,
încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile,
incompetenţa sau neglijenţa în serviciu,
evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie,
încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii,
emiterea de acte administrative sau de altă natură, care servesc interese de grup sau
clientelare,
administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al
autorităţilor publice sau instituţiilor publice,
încălcarea altor dispoziţii legale, care impun respectarea principiului bunei
administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

A.N.I. - Agenția Națională de Integritate
R.l. - Regulament Intern,
R.O.F. - Regulament de Organizare şi Funcţionare.
D.M.S - Document Management System (Registru unic de înregistrări al ANI)
5. Scurtă descriere a activității procedurate

5.1 Prezenta procedură reglementează unele măsuri privind protecţia persoanelor care au
reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul instituţiilor publice şi din alte unităţi, de
către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul autorităților/instituțiilor
publice centrale/locale.
5.2 Avertizorul de integritate este persoana care sesizează cu bună credinţă încălcări ale legii,
a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii,
economicităţii şi transparenţei şi care poate fi:
a) funcţionar public - persoana învestită, prin numire într-o funcţie publică din
structura unei autorităţi sau instituţii publice, cu prerogative în realizarea competenţei
acestora, în regim de putere publică, având ca scop realizarea unui interes public,
b) personal contractual, conform Codului Muncii,
c) personal care îşi desfăşoară activitatea în baza unor statute speciale, medicii,
profesorii, politistii, grefierii instanţelor, preoţii etc.
6. Eveniment declanşator pentru activitatea procedurată
■ intern ■ extern □ temporal
7. Intrări (documente)

9.1 Notă informativă / alte documente (sesizare, plângere, petiţie, acte doveditoare etc.) care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.571/2004, anume, o sesizare făcută cu bună-
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credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale
sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.
Activităţi principale în paşi cronologici
10.1 Sesizează şeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale sau în care se
semnalează practica ilegală, angajat în cadrul autorităţii publice, instituţiei publice sau al
unităţii din care face parte persoana care a încălcat legea.
10.2 Sesizează conducătorul autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din
care face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica
ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul.
10.3 Sesizează, după caz, comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii publice,
instituţiei publice sau al unităţii din care face parte persoana care a încălcat legea, sau alte
organisme similare.
10.4 Sesizează, după caz, una dintre entitățile prevăzute la pct. 7.1 lit. d)-i);
10.5 În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de
protecţie, după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, până la
proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare,
comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor
publice sau al altor unităţi au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau
al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii
publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea
şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate;
c) în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic,
direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de
disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea;
d) în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Legea
nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din
alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin.
(2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.
8.

Evenimente pe parcursul activităţii procedurate
■ intern □ extern □
temporal
9.

În situația în care avertizorul de integritate (altul decât funcționarul public încadrat la ANI)
sesizează Agenția Națională de Integritate cu privire la constatarea şi cercetarea conflictelor
de interese şi a incompatibilităţilor este declanșată procedura de evaluare prevăzută de
dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
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demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative.
12.1 În cazul în care sesizarea avertizorului de integritate este înregistrată la Direcția
Generală Juridică din cadrul Agenției Naționale de Integritate, aceasta va fi redirecționată
Direcției Generale Inspecția de Integritate în vederea demarării procedurii de evaluare.
12.2 Propunerea de redirecționare a sesizării se va realiza de către consilierul juridic în
termen de maxim 5 zile de la repartizarea lucrării.
12.3. După aprobarea conducătorului compartimentului, adresa prin care este
redirecționată sesizarea avertizorului de integritate se înregistrează în D.M.S. iar
documentul, în format fizic, se inaintează catre registratura Direcției Generale Inspecția de
Integritate, care semnează de primire.
12.4 După înregistrarea documentului la registratura Direcției Generale Inspecția de
Integritate este demarată procedura de evaluare prevăzută de dispozițiile Legii nr. 176/2010,
cu respectarea procedurilor operaționale specifice acestei activități.
10. Activităţi alternative în cadrul activităţii procedurate

12.1 Sesizarea instanţelor de judecată sau a organelor de urmările penală de către instituţiile
publice sau unităţile bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale
sau în care se semnalează practica ilegală, dacă, ca urmare a sesizării făcute de către
avertizorul de integritate, aceste încălcări ale prevederilor legale sau practici ilegale atrag,
conform prevederilor legale, sesizarea instanţelor de judecată sau a organelor de urmările
penală.
 În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate
dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor,
dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută
cu bună-credinţă.
 Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o
abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri
similare din cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi
bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor
de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.
11. Ieşiri (documente)
Sesizarea, după caz, a instanţelor de judecată sau a organelor de urmările penală
12. Reguli (constrângeri)

Respectarea dispoziţiilor Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
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13. Resurse umane implicate

Nu este cazul
14. Aplicaţii software utilizate
Descrierea
Activitatea corespondenta
aplicației
MS Office – Word Elaborarea documentelor Word
Mail IBM Lotus Primirea sesizărilor în baza Legii nr.571/2004
Notes
DMS
înregistrarea documentelor primite / elaborate în cadrul A.N.I.
15. Indicatori de performanţă
Nu este cazul.
1. Factori de decizie
a) şeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) conducătorul autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face
parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală,
chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
c) comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţii publice,
instituţiei publice sau al unităţii din care face parte persoana care a încălcat legea.
20. Conexiuni cu alte activităţi
- Activitatea de evaluare a incompatibilităților și conflictelor de interese conform
procedurilor operaționale ale Direcției Generale Inspecția de Integritate.

C. Model procedură privind funcțiile sensibile
Procedura operaţională ...... (număr de identificare)
1. Aspecte generale
Codul procedurii
Structura A.N.I.
responsabilă
Referinţe legislative

1. H.G. 583/2016, privind aprobarea Strategiei naţionale
anticorupţie pe perioada 2016 - 2020,
2. Ordinul S.G.G. nr. 400/2015, privind standardele de control
intern.
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2. Controlul versiunilor
Versiune
Data

Autor

3. Denumirea activităţii procedurate
Gestionarea funcțiilor sensibile
4. Definiţii şi/sau abrevieri (se vor completa, doar dacă este cazul)
Funcția sensibilă A.N.I. – Agenţia Naţională de Integritate
DMS – Registrul unic de corespondență al A.N.I.
Comisia SCM – Comisia de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial
5. Scurtă descriere
În vederea gestionării funcțiilor sensibile, se vor revizui documentele relevante pentru
parcurgerea următoarelor etape:
1. Întocmirea Inventarului funcțiilor sensibile, care să cuprindă următoarele informații:
Riscurile asociate funcției, probabilitatea de apariție a riscurilor, impactul și valoarea riscului
inerent se determină la fel ca la elaborarea registrului de riscuri al ANI.
În cazul în care, pentru o funcție se identifică mai multe riscuri, acestea se cumulează prin
adunare sau prin pondere, dacă se optează pentru calcularea ponderii acestora. Astfel, pentru
aceeași funcție se menționează același număr curent, iar riscurile se descriu separat.
În vederea stabilirii nivelului de sensibilitate a funcției se va ține cont atât de riscul inerent,
cât și de zona de risc în care este identificată funcția sensibilă. Un rol important îl are
aprecierea managerială, care determină nivelul de sensibilitate al funcției identificate.
2. Întocmirea Listei persoanelor care ocupă funcții sensibile, conform Inventarului funcțiilor
sensibile.
Această listă va conține persoanele care au nivelul de sensibilitate a funcției mediu și ridicat,
iar documentul se actualizează periodic,când este cazul, dar se reconfirmă cel puțin anual.
3. Întocmirea Planului de măsuri adecvate și suficiente, pentru gestionare funcțiilor sensibile,
pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcției sensibile, care va cuprinde: data
prevăzută pentru rotația pe 5 ani (se poate completa cu mențiunea ”neaplicabil”); măsuri de
diminuare a riscurilor pentru funcția sensibilă;
Funcția sensibilă în ce privește conflictul de interese în achiziții publice ar putea fi
considerată ca fiind acea funcție în care angajatul autorității contractante este expus timp
îndelungat contactului direct cu operatori economici candidați în multimple proceduri de
achiziții publice ale autorității contractante, așa încât să fie posibil să se formeze preferințe,
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prietenii, rutine de lucru etc. Exemple de persoane cu funcție sensibilă în ce priveste
conflictele de interese în achiziții:
- persoana numită de către conducerea autorității contractante să facă verificările referitoare la
conflicte de interese;
- directorul de achiziții;
- conducatorul autorității contractante.
6. Eveniment declanşator pentru activitatea procedurată
□ intern ■ extern □ temporar
6.1. Obligativitatea dată de prevederile H.G. nr. 583/2016
7. Intrări (documente)
1. Răspunsurile formalizate ale reprezentanților structurilor A.N.I.
2. Criteriile semnal / sugestiile Președintelui A.N.I., din deficienţe constatate anterior
3. Eventualele sesizări desprinse din istoricul activității Consilierului etic
4. Recomandările Curţii de Conturi, prezente în Rapoartele acesteia.
5. Recomandările organismelor Comisiei Europene.
8. Activităţi principale în paşi cronologici
8.1. Membrii Comisiei SCM din cadrul ANI, sau reprezentanții desemnați ai structurilor
funcționale ale ANI, vor revizui Lista care cuprinde funcţiile sensibile şi funcţiile considerate
ca fiind expuse, în mod special, la corupţie şi stabileşte o politică adecvată de gestionare a
personalului care ocupă astfel de funcţii.
Funcţiile sensibile şi cele considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupţie pot fi ataşate
tuturor activităţilor privind gestionarea resurselor umane, financiare şi informaţionale.
8.2. Membrii Comisiei SCM din cadrul ANI, sau reprezentanții desemnați ai structurilor
funcționale ale ANI, vor revizui Lista anterior identificată care cuprinde salariaţii care ocupă
aceste funcţii sensibile.
8.3. După elaborarea Listei funcţiilor sensibile se va elabora un Plan de măsuri adecvate și
suficiente pentru gestionarea funcțiilor sensibile (eventual prin rotaţia personalului la
intervale de minimum 5 ani).
8.3. La elaborarea Listei funcțiilor sensibile, a Listei personalului care coupă fucnții sensibile
în cadrul ANI, și la elaborarea Planului de măsuri de control adecvate pentru şi suficiente
pentru administrarea și gestionarea funcţiilor sensibile se vor avea în vedere prevederile
Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini, din Ordinul S.G.G. nr. 400/2015
9. Evenimente pe parcursul activităţii procedurate
■ intern □ extern □temporar
Preşedintele A.N.I. aprobă Planul de măsuri de control
Nu – procedura se reia cu considerarea motivelor respingerii aprobării
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10. Activităţi alternative în cadrul activităţii procedurate
ANI poate hotărî să nu declare funcții sensibile
11. Ieşiri (documente)
Lista funcţiilor sensibile
Lista cu salariaţii care ocupă aceste funcţii sensibile
Plan de măsuri adecvate și suficiente pentru gestionarea funcțiilor sensibile
12. Reguli (constrângeri)
1. În elaborarea documentelor implicite, se vor respecta formatele:
1. Întocmirea Inventarului funcțiilor sensibile, care să cuprindă următoarele informații:
Număr curent;
Denumirea funcției;
Nume și prenume;
Riscuri asociate funcției;
Probabilitatea de apariţie a riscurilor;
Impactul riscului;
Risc inerent;
Nivel de sensibilitate a funcției.
Riscurile asociate funcției, probabilitatea de apariție a riscurilor, impactul și valoarea riscului
inerent se determină la fel ca la elaborarea registrului de riscuri pe compartiment.
În cazul în care, pentru o funcție se identifică mai multe riscuri, acestea se cumulează prin
adunare sau prin pondere, dacă se optează pentru calcularea ponderii acestora. Astfel, pentru
aceeași funcție se menționează același număr curent, iar riscurile se descriu separat.
În vederea stabilirii nivelului de sensibilitate a funcției se va ține cont atât de riscul inerent,
cât și de zona de risc în care este identificată funcția sensibilă. Un rol important îl are
aprecierea managerială, care determină nivelul de sensibilitate al funcției identificate.
2. Întocmirea Listei persoanelor care ocupă funcții sensibile, conform Inventarului funcțiilor
sensibile, care să cuprindă:
Număr curent;
Denumire funcție sensibile;
Nivel de sensibilitate a funcției.
Această listă va conține persoanele care au nivelul de sensibilitate a funcției mediu și ridicat,
care se actualizează periodic, când este cazul.
3. Întocmirea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcției sensibile,
care va cuprinde:
Număr curent;
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Denumire funcție sensibile;
Nivel de sensibilitate a funcției;
Data stabilirii;
Data prevăzută pentru rotația pe 5 ani (se poate completa cu mențiunea ”neaplicabil”);
Măsuri de diminuare a riscurilor pentru funcția sensibilă;
Observații.
Urmare legislației în vigoare (ex.: legea nr.188/1999, cu modificările și completările
ulterioare etc.) rotația personalului poate fi nejustificată, ca urmare a măsurilor de diminuare
aplicate de fiecare compartiment/entitate publică.
Funcția sensibilă în ce privește conflictul de interese în achiziții publice ar putea fi
considerată ca fiind acea funcție în care angajatul autorității contractante este expus timp
îndelungat contactului direct cu operatori economici candidați în multimple proceduri de
achiziții publice ale autorității contractante, așa încât să fie posibil să se formeze preferințe,
prietenii, rutine de lucru etc. Exemple de persoane cu funcție sensibilă în ce priveste
conflictele de interese în achiziții:
- persoana numită de către conducerea autorității contractante să facă verificările referitoare la
conflicte de interese;
- directorul de achiziții;
- conducatorul autorității contractante.
5. Funcţiile sensibile şi cele considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupţie pot fi
ataşate tuturor activităţilor privind gestionarea resurselor umane, financiare şi informaţionale.
13. Resurse umane implicate
1. Reprezentanții desemnați
2. Membrii Comisei SCM
14. Aplicaţii software utilizate
Descrierea aplicaţiei
MS Office - Word

Activitatea corespondentă
Elaborarea documentului Word conform formatului prestabilit

15. Indicatori de performanţă
1. Conștientizarea personalului asupra riscurilor ce decurg din specificul funcției sensibile
16. Factori de decizie
Membrii Comisiei SCM
Preşedintele A.N.I.
17. Conexiuni cu alte activităţi
1. Analiza riscurilor potenţiale din cadrul structurilor funcţionale ale A.N.I.
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Anexa 3: Raport sondaj de opinie privind percepția asupra magnitudinii fenomenului
corupției la nivelul Primăriei Municipiului Botoșani
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