
  
                              

 Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 
Tel. +4 037 204 1999 

www.just.ro 

 

Pagina 1 din 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAREA TEMATICĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE 

 

PRIVIND IMPLEMENTAREA 

 

STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2016 – 2020 

 

 

 

Raport de evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2017 

 

Secretariatul Tehnic al SNA 

 

http://www.just.ro/


 

 

 Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 
Tel. +4 037 204 1999 

www.just.ro 

Pagina 2 din 15 
 

 
 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

 

 

I. INTRODUCERE 

 Adresa fizică: Str. Bdul. Lascăr Catargiu, nr. 15, Sector 1, cod poștal 010661, 

Bucureşti 

 Adresa virtuală: www.integritate.eu 

 Cadrul legal care reglementează activitatea instituţiei:  

a) Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 

modificarea și completarea altor acte normative. 

 

 Misiune / atribuţii/ competenţă:  

Scopul Agenției Naționale de Integritate (ANI) este reprezentat de asigurarea 

integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției 

instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a 

datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale 

intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot 

afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, pe perioada îndeplinirii 

funcțiilor și demnităților publice. 

 

 Număr total poziţii/ funcţii prevăzute în statul instituţiei: 200, dintre care:  

- Nr. poziţii ocupate (la data de 06.09.2017) 109 

- Nr. poziţii vacante (la data de 06.09.2017) 91 

- Nr. funcţii de demnitate publică 2 

- Nr. funcții de conducere 20 

- Nr. femei în funcții de conducere 12 

- Nr. bărbați în funcții de conducere 6 

- Nr. funcții de execuție 90 

- Nr. femei în funcții de execuție 63 

- Nr. bărbați în funcții de execuție 24 

 

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului transmis de instituția evaluată în 

data de 26.09.2017 și în desfășurarea vizitei la fața locului, în data de 26.10.2017, între 

09:30 – 12:30, la sediul Agenției Naționale de Integritate din str. Bdul. Lascăr Catargiu, nr. 

15, Sector 1, cod poștal 010661, Bucureşti. 
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Echipa de evaluare a fost compusă din: 

 Doamna Carmen – Ani CĂLIN, expert superior, Corpul de control, Ministerul 

Finanțelor Publice 

 Domnul Ionuț – Cornel CREȚU, șef Serviciu Prevenire, Direcția Generală 

Anticorupție; 

 Domnul Adrian MORARU, director adjunct, Institutul pentru Politici Publice  

 

Reprezentanţii Agenției Naționale de Integritate care au luat parte la întâlnire au fost: 

 Domnul George CLAPA, director Cabinet Președinte 

 Doamna Elena GALAN, director general în cadrul Direcției Generale Inspecția de 

Integritate 

 Doamna Ioana LAZĂR, director general în cadrul Direcției Generale Juridice, Relații 

Publice și Comunicare 

 Doamna Anne Marie ONCESCU, coordonator Departament Audit Intern  

 Doamna Veronica GHIBA, șef birou, Resurse Umane  

 Domnul Daniel BELINGHER, consilier Direcția Comunicare, Relații Publice și 

Strategie, persoana desemnată pentru a menține comunicarea cu ST al SNA 

 

Din partea Secretariatului tehnic al SNA au participat: 

 Domnul Andrei FURDUI, director al Direcţiei de Prevenire a Criminalităţii  

 Doamna Alexandra Daniela PERCZE, personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor și procurorilor, Direcţia de Prevenire a Criminalităţii 

 

II. CONSTATĂRI  

Un aspect care trebuie remarcat în legătură cu temele supuse evaluării îl reprezintă 

elaborarea la nivelul Agenției Naționale de Integritate (ANI) a procedurilor operaționale și 

de sistem, care reglementează cronologic desfășurarea activităților principale, specifice 

declarării cadourilor, protecției avertizorilor în interes public și gestionării funcțiilor 

sensibile. 

 

A. Declararea cadourilor 

Potrivit răspunsului la chestionarul tematic de evaluare, declararea cadourilor în cadrul 

ANI se realizează în baza prevederilor procedurii operaționale PO 09/SCM. Această 

procedură operațională 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 ANI cu oficialități din instituții române sau 

străine, în exercitarea mandatului sau a funcției.  

Astfel, procedura operațională presupune următoarele activităţi  principale, descrise în 

pași cronologici: 
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1. Primitorul unor bunuri cu titlu gratuit, în urma unor activități de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției, va înainta conducerii Agenției bunurile și o declarație scrisă, în 

termen de maxim 30 de zile de la primire. Declarația va cuprinde: 

-  numele, prenumele, locul de muncă și funcția deținută de primitor; 

-  descrierea în detaliu a bunului predat; 

-  descrierea împrejurărilor în care a primit bunul; 

-  data și semnătura.     

2. După primirea bunurilor și a declarației, conducerea ANI va înștiința Comisia de 

evaluare și inventariere, desemnată prin Ordinul Președintelui ANI, care se va întruni cu 

respectarea următorilor pași: 

2.1. Președintele Comisiei înștiințează toți membrii Comisiei cu privire la primirea 

bunurilor și stabilește o dată, nu mai târziu de opt zile calendaristice, pentru întrunirea 

Comisiei; 

2.2. După întrunirea Comisiei, reprezentantul Biroului Achiziţii Publice, Investiţii și 

Gestionarea Patrimoniului va evalua în scris bunul primit sau va propune consultarea unui 

expert în domeniu, selectat conform legii; 

2.3. În urma evaluării, Comisia stabilește dacă bunurile fac parte din categoria bunurilor 

prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 251/2004  – bunuri exceptate de la declarare - 

sau nu și le înregistrează în Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit; 

2.4. Comisia verifică dacă Primitorul dorește să păstreze bunurile. 

2.5. Dacă primitorul refuză păstrarea bunurilor, Comisia decide, după caz, păstrarea 

bunurilor în patrimoniul ANI, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în 

patrimoniul ANI către o instituție publică de profil sau vânzarea prin licitație a acestor 

bunuri – decizia va fi formulată în scris și înaintată conducerii Agenției.  

Comisia asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea și securitatea 

bunurilor din patrimoniul ANI. 

La sfârșitul anului calendaristic, Comisia publică Lista bunurilor primite cu titlu gratuit 

conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 251/2004.   

Referitor la Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, aceasta a fost 

înființată prin Ordinul nr. 9447/2017 privind componența Comisiei de evaluare și 

inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol. 

Comisia este formată din 3 persoane, după cum urmează: 

- 1 persoană din cadrul Direcției Comunicare, Relații Publice și Strategie, cu funcția 

de Președinte al Comisiei; 

- 1 persoană din cadrul Biroului Achiziții Publice, Investiții și Gestionarea 

Patrimoniului, cu funcția de membru; 

- 1 persoană din cadrul Direcției Generale Juridice, Relații Publice și Comunicare, cu 

funcția de membru. 

 

Din discuțiile purtate la sediul instituției a rezultat că evidențierea cadourilor și 

întocmirea documentelor specifice s-a realizat începând cu anul 2017, în condițiile în care 
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Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției este în vigoare 

din anul 2004, iar Agenția Națională de Integritate s-a înființat în anul 2007, în 

conformitate cu dispozițiile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  

La punctul 8.1. din procedura operațională invocată anterior se prevede că primitorul unor 

bunuri cu titlu gratuit, în urma unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcției, va înainta conducerii Agenției bunurile și o declarație scrisă, în termen de maxim 

30 de zile de la primire. Urmare analizării documentelor transmise și a discuțiilor la fața 

locului, s-a constatat faptul că declarația nu este atașată procedurii operaționale sus-

menționate.  

Din cuprinsul declarației, în forma solicitată prin procedură, nu reiese dacă primitorul 

dorește sau nu să păstreze bunul. De asemenea, în declarație se descrie împrejurarea în 

care a fost primit bunul, dar nu este indicată și persoana de la care s-a primit. 

La nivelul instituției există o listă cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul 

unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, listă care nu este atașată 

procedurii operaționale PO 09/SCM. Potrivit răspunsului la chestionar, la sfârșitul anului 

calendaristic, Comisia publică Lista bunurilor primite cu titlu gratuit, conform 

prevederilor art. 3 din Legea nr. 251/2004. Având în vedere că lista menționată anterior a 

fost întocmită pentru anul 2017, aceasta nu a fost încă publicată la momentul efectuării 

vizitei. 

Lista cuprinde următoarele informații: 

- numele și prenumele primitorului; 

- bunurile primite cu titlu gratuit; 

- evenimentul care a prilejuit primirea bunului; 

- valoarea bunului; 

- destinația bunului. 

Prin procedura operațională PO 09/SCM se restrânge aria de aplicabilitate a legii, deoarece 

aceasta reglementează modalitatea de primire, inventariere și păstrare a bunurilor primite 

cu titlu gratuit în urma unor întâlniri cu „oficialități din instituții românești sau străine, în 

exercitarea mandatului sau a funcției”. Prevederile legale sunt mai cuprinzătoare, fiind 

utilizată sintagma „bunuri primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol, în 

exercitarea mandatului sau a funcției”. 

În cadrul discuțiilor s-a evidențiat necesitatea conștientizării personalului cu privire la 

înțelesul noțiunii de bunuri declarabile în sensul Legii nr. 251/2004, acesta nefiind limitat 

la darurile manuale primite cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu delegații, române sau 

străine, ci incluzând și materialele promoționale primite de angajații instituției cu ocazia 

participării la diverse reuniuni, în măsura în care acestea îndeplinesc condițiile legale de 

declarare.  

În ceea ce privește gradul de cunoaștere de către personalul instituției a dispozițiilor 

legale incidente, potrivit răspunsului oferit la punctul 8 din chestionarul tematic de 

evaluare, acțiunile de protocol se realizează strict prin Cabinetul Președintelui, cu ajutorul 

Direcției Comunicare, Relații publice și Strategie, gradul de cunoaștere fiind apreciat ca 

ridicat, fără indicarea unor documente relevante. De asemenea, s-a menționat în 
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chestionarul de evaluare tematică faptul că acțiunile de protocol sunt reglementate de 

Manualul de proceduri interne. 

În cadrul discuțiilor purtate la sediul ANI, reprezentanții instituției evaluate au precizat 

că stabilirea calificativului a avut în vedere gradul de cunoaștere al prevederilor legale, 

inclusiv cele privind declararea cadourilor, perceput în cadrul ședințelor comisiei de 

monitorizare. 

De asemenea, reprezentanții instituției au precizat că procedurile operaționale și de 

sistem se distribuie angajaților ANI prin e-mail și sunt supuse unor discuții anuale, iar 

inspectorii pot transmite propuneri de îmbunătățire a acestora. 

Instituția nu a desfășurat programe de informare pentru personal referitoare la dispozițiile 

legale privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, în 

exercitarea mandatului sau a funcției. 

La punctul 5 din Chestionarul tematic de evaluare a fost menționat și faptul că, în cadrul 

ANI, nu au existat situații de nerespectare a dispozițiilor legale privind declararea 

cadourilor.  

 

B. Protecţia avertizorilor în interes public 

Procedura de sistem care reglementează primirea și soluționarea avertizărilor în interes 

public este PS 10/SCM. Această procedură definește avertizarea în interes public, 

avertizorul, comisia de disciplină și reglementează modalitatea prin care se realizează 

sesizarea, astfel: 

Definiţii  

1. avertizarea 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, 

respectiv: 

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 incompatibilităţile şi conflictele de interese; 

f) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

g) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese 

sau numite politic; 

h) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 

i) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; 

j) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 
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k) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie; 

l) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 

m) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 

clientelare; 

n) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al 

autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi; 

o) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări 

şi cel al ocrotirii interesului public. 

2. avertizorul este persoana care face o sesizare potrivit pct. 5.2. din procedura de sistem 

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. Astfel, potrivit procedurii de 

sistem, avertizorul de integritate 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, polițiștii, grefierii instanţelor, preoţii etc. 

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. 4.2.. 

4. Sesizarea 

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; 
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f) comisiilor parlamentare; 

g) mass-media; 

h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

i) organizaţiilor neguvernamentale. 

Faptele care pot constitui subiectul unei avertizări de integritate au fost menționate 

anterior. 

 

De asemenea, procedura de sistem PS 10/SCM cuprinde o scurtă descriere a activității 

procedurate, după cum urmează: 

1. Procedura 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. 

2. Activităţi principale în paşi cronologici: 

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. 

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. 

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. 

4. Sesizează, după caz, una dintre entitățile prevăzute la pct. 7.1 lit. d)-i) din procedura 

de sistem; 

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; 
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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. 

Referitor la art. 8 din Procedura de sistem PS 10/SCM (Activități principale în pași 

cronologici), acesta preia dispozițiile art. 6 – 8 din Legea nr. 571/2004 care prevăd 

posibilitățile alternative și cumulative de sesizare cu privire la încălcarea legii și a 

normelor deontologice sau profesionale, precum și măsurile de protecție a avertizorilor în 

interes public. Menționăm faptul că autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități 

bugetare, fără a limita posibilitățile alternative și cumulative de sesizare pe care le are 

avertizorul, pot detalia procedura intra-instituțională proprie de primire și soluționare a 

avertizărilor în interes public, care să ofere garanții adecvate de aplicare a mecanismelor 

de protecție prevăzute de lege. 

3. Evenimente pe parcursul activităţii procedurate  

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 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. 

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. Propunerea 

de redirecționare a sesizării se va realiza de către consilierul juridic în termen de maxim 5 

zile de la repartizarea lucrării. 

După aprobarea conducătorului compartimentului, adresa prin care este redirecționată 

sesizarea avertizorului de integritate se înregistrează în D.M.S. (Document Management 

System) iar documentul, în format fizic, se înaintează către registratura Direcției 

Generale Inspecția de Integritate, care semnează de primire. 

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. 

4. Activităţi alternative în cadrul activităţii procedurate 

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, 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. 
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Procedura de sistem indică următorii 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. 

 

Referitor la inițierea procedurii, aceasta se realizează prin următoarele documente: nota 

informativă, dar și alte documente (sesizare, plângere, petiție, acte doveditoare etc.) care 

îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2004. 

Din conținutul procedurii de sistem PS 10/SCM, elaborată în aplicarea Legii nr. 571/2004 

privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi 

care semnalează încălcări ale legii, reiese că avertizorul de integritate poate fi atât un 

funcționar public din cadrul Agenției Naționale de Integritate, cât și orice altă persoană 

care nu își desfășoară activitatea în cadrul Agenției, dar sesizează conflicte de interese 

și incompatibilități. 

Prevederile legale incidente definesc avertizorul în interes public ca fiind acea persoană 

din interiorul instituției care semnalează încălcări ale legii, iar sesizării  formulate de orice 

cetățean, referitoare la activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice, îi sunt 

aplicabile dispozițiile O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor.  

Referitor la art. 8 din Procedura de sistem PS 10/SCM (Activități principale în pași 

cronologici), descris anterior, acesta nu prevede o procedură unitară care să asigure 

soluționarea sesizărilor și, în același timp, protecția avertizorilor în interes public. 

La fel ca și în cazul declarării cadourilor, instituția nu a desfășurat programe de informare 

pentru personal referitoare la dispozițiile legale privind protecţia personalului din 

autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale 

legii. 

Reprezentanții instituției au menționat că de la înfințarea Agenției și până în prezent, 

personalul Agenției nu a formulat sesizări, făcute cu bună-credință, cu privire la orice 

faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor 

bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței. 

 

C. Funcţii sensibile 

Potrivit răspunsului la chestionarul tematic de evaluare, la nivelul instituției nu a fost 

elaborată o politică de gestionare a funcțiilor expuse la corupție, dar există o procedură 

operațională (PO 08/SCM) prin care se reglementează modalitatea de gestionare a 

funcțiilor sensibile. 

Procedura operațională sus-menționată descrie activităţile  principale, în paşi 

cronologici, care trebuie parcurse cu privire la funcțiile sensibile, astfel: 
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1. Membrii Comisiei SCM din cadrul ANI sau reprezentanții desemnați ai structurilor 

funcționale ale ANI revizuiesc Lista care cuprinde funcţiile sensibile şi funcţiile 

considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupţie şi stabilesc 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. 

2. Membrii Comisiei SCM din cadrul ANI sau reprezentanții desemnați ai structurilor 

funcționale ale ANI vor revizui lista care cuprinde salariaţii care ocupă aceste funcţii 

sensibile. 

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).  

4. La elaborarea Listei funcțiilor sensibile, a Listei personalului care coupă funcții sensibile 

în cadrul ANI, precum și la elaborarea Planului de măsuri de control adecvate 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 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

 

Potrivit procedurii operaționale sus-menționate, în elaborarea documentelor implicite 

trebuie respectate următoarele formate: 

1. Inventarul funcțiilor sensibile trebuie 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. Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile, conform Inventarului funcțiilor 

sensibile, trebuie să cuprindă: 
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- număr curent; 

- denumire funcție sensibilă; 

- nivel de sensibilitate a funcției. 

Această listă va conține persoanele care au nivelul de sensibilitate a funcției mediu și 

ridicat și se actualizează periodic, când este cazul. 

 

3. Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcției sensibile trebuie să 

cuprindă: 

- număr curent; 

- denumire funcție sensibilă; 

- 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. 

Funcția sensibilă în ceea 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 multiple proceduri de 

achiziții publice ale autorității contractante, așa încât să fie posibil să se formeze 

preferințe, prietenii, rutine de lucru etc.  

Procedura indică următoarele exemple de persoane cu funcție sensibilă în ceea ce privește 

conflictele de interese în achiziții: 

- persoana numită de către conducerea autorității contractante să facă verificările 

referitoare la conflicte de interese; 

- directorul de achiziții; 

- conducătorul autorității contractante. 

Potrivit procedurii operaționale PO 08/SCM, 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. 

 

Din chestionarul tematic de evaluare reiese că au fost identificate și inventariate funcții 

sensibile începând cu anul 2008, însă nu au fost identificate și inventariate funcţiile 

considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupţie, în sensul prevederilor O.S.G.G. 

nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

Potrivit răspunsului de la punctul 5 din chestionar, pentru identificarea funcțiilor sensibile 

au fost utilizate următoarele criterii: 

- funcțiile / posturile care presupun lucrul cu publicul; 

- funcțiile / posturile care presupun lucrul cu banii; 

- funcțiile / posturile care presupun lucrul cu informațiile clasificate. 

În cadrul discuțiilor purtate la sediul ANI a fost prezentată lista privind funcțiile 

sensibile, care cuprinde mai multe criterii / domenii decât cele la care se face referire la 

punctul 5 din chestionar. Astfel, lista cuprinde și criteriul privind funcțiile / posturile care 
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presupun lucrul în domeniul tehnologiei informației, acesta neregăsindu-se printre 

criteriile de la punctul 5, utilizate pentru stabilirea funcțiilor sensibile. 

La nivelul Agenției au fost identificate funcții din domenii ce presupun activități privind 

resursele umane și financiare care nu erau considerate ca fiind funcții sensibile. 

Rotația nu constituie decât una dintr-o serie de măsuri care pot fi avute în vedere. În mod 

evident mecanismele ce trebuie implementate față de funcțiile declarate sensibile trebuie 

să aibă în vedere în primul rând natura funcției respective.  

De asemenea, sunt poziții din care o persoană nu poate fi schimbată pentru simplul motiv 

că nu există o alta cu o specializare similară – un manager care a ocupat prin concurs o 

anumită poziție, un demnitar, un specialist chirurg etc, sau pentru că persoana, fiind 

funcționar public, invocă statutul și nu dorește rotarea, știut fiind faptul că mutarea nu se 

poate face fără acordul acesteia. Asocierea automată a unei funcții sensibile cu rotirea 

după o anumită perioadă de timp a persoanei ocupante determină, de altfel, și o reticență 

în a declara anumite poziții ca fiind sensibile. În acest context apreciem că trebuie 

popularizate măsurile alternative rotației, aplicabile în egală măsură în cazul funcțiilor 

sensibile, rămânând, desigur, ca rotația să fie aplicabilă acolo unde este posibilă. Acestea 

pot consta în: separarea sarcinilor, suplimentarea controalelor sau auditurilor interne, 

formare profesională suplimentară, efectuarea de schimbări în fluxurile operaționale sau 

aplicarea principiului prezenței mai multor persoane în efectuarea unei activități sensibile. 

Din chestionarul de evaluare tematică rezultă că nu a fost elaborat un plan de rotație a 

personalului, dar s-a luat măsura conștientizării sensibilității funcției și a criteriilor care 

definesc ca fiind sensibilă funcția supusă evaluării, fără să se menționeze în ce a constat 

această activitate de conștientizare.      

Nivelul de cunoaștere al personalului Agenției cu privire la misiunea, obiectivele și 

atribuțiile instituției și ale compartimentelor, a rolului fiecărui angajat stabilit prin fișa 

postului este apreciat de instituție ca fiind foarte ridicat, fără să fie indicat instrumentul 

utilizat pentru apreciere.    

Referitor la consilierea personalului care ocupă funcții sensibile cu privire la gestionarea 

riscurilor asociate acestor funcții, potrivit răspunsului la chestionarul tematic de evaluare, 

întreg personalul ANI are acces la consiliere etică. 

 

 

III. BUNE PRACTICI  

Pentru înțelegerea corectă a acestei secțiuni precizăm că îndeplinirea unei obligaţii legale 

de adoptare a unui act intern, precum și simpla respectare a obligațiilor legale nu pot fi 

considerate bune practici. Bunele practici desemnează soluții privite ca superioare 

alternativelor deoarece produc rezultate superioare celor care pot fi atinse prin alte 

mijloace. 

 

A. Declararea cadourilor 

Nu au fost identificate bune practici privind implementarea de către instituţia evaluată a 

dispoziţiilor legale aplicabile în materia declarării cadourilor. 
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B. Protecţia avertizorilor în interes public 

Nu au fost identificate bune practici privind implementarea de către instituţia evaluată a 

dispoziţiilor legale aplicabile în materia protecţiei avertizorilor în interes public. 

 

C. Funcţii sensibile 

Nu au fost identificate bune practici privind implementarea de către instituţia evaluată a 

dispoziţiilor legale aplicabile în materia gestionării funcțiilor sensibile. 

 

 

IV. RECOMANDĂRI 

 

A. Declararea cadourilor 

Referitor la implementarea de către instituţia evaluată a dispoziţiilor legale aplicabile în 

materia declarării cadourilor, formulăm următoarele recomandări: 

1. Modificarea procedurii operaționale PO 09/SCM, prin înlocuirea sintagmei „bunuri 

primite cu titlu gratuit în urma unor întâlniri cu oficialități din instituții românești sau 

străine” cu formularea care se regăsește în Legea nr. 251/2004 respectiv „bunuri primite 

cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol”, pentru a cuprinde toate situațiile 

care intră sub incidența legii (vezi secțiunea II A). 

2. Utilizarea unui instrument adecvat pentru stabilirea gradului de cunoaștere de către 

personal a dispozițiilor legale privind obligația de declarare a bunurilor primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției. În 

acest sens, propunem elaborarea unui chestionar adresat personalului instituției, care să 

cuprindă întrebări privind dispozițiile legale referitoare la declararea cadourilor, în scopul 

aprecierii nivelului de cunoaștere a acestora. Chestionarul poate fi administrat și 

electronic. 

3. Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor legale, prin organizarea unor programe 

de (in)formare pe temele specifice evaluării pentru personalul din cadrul Agenției 

Naționale de Integritate. Tematica abordată în cadrul acestor acțiuni de informare poate fi 

extinsă și asupra reglementărilor legale aplicabile celorlalte măsuri preventive.   

4. Completarea punctului 8.1 din procedura operațională, astfel încât din cuprinsul 

declarației să reiasă de la cine s-a primit bunul și dacă primitorul dorește sau nu să-l 

păstreze.  

5. Modelul declarației privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 

protocol în exercitarea mandatului sau a funcției să fie anexat la procedura operațională. 

6. Modelul listei cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 

protocol în exercitarea mandatului sau a funcției să fie anexat la procedura operațională. 
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B. Protecţia avertizorilor în interes public 

Cu privire la implementarea de către instituţia evaluată a dispoziţiilor legale aplicabile în 

materia protecţiei avertizorilor în interes public, pentru a se evita o eventuală confuzie cu 

prevederile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

recomandăm ca procedura de sistem PS 10/SCM să fie conformă cu prevederile Legii nr. 

571/2004, prin definirea avertizorului ca fiind o persoană angajată în cadrul Agenției 

Naționale de Integritate. 

 

C. Funcţii sensibile 

În ceea ce privește implementarea de către instituţia evaluată a dispoziţiilor legale 

aplicabile în materia gestionării funcțiilor sensibile, formulăm următoarele recomandări: 

1. Utilizarea unui instrument adecvat pentru stabilirea gradului de cunoaștere de către 

personal a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor instituției, a rolului fiecărui angajat, stabilit 

prin fișa postului, care să justifice calificativul acordat.   

2. Completarea criteriilor utilizate pentru identificarea funcțiilor sensibile, în acord cu 

domeniile incluse în lista funcțiilor sensibile.  

3. Justificarea procesului de conștientizare a sensibilității unei anumite funcții și a 

criteriilor în baza cărora se stabilește că o anumită funcție este sensibilă, prin utilizarea 

unor instrumente adecvate cum ar fi: chestionarul, informarea sau formarea profesională 

prin intermediul unor cursuri etc.. 

4. Identificarea și inventarierea funcţiilor considerate ca fiind expuse, în mod special, la 

corupţie și stabilirea unei politici adecvate privind persoanele care ocupă aceste funcții. 

5. În conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa nr. 1, Standardul 2 – atribuții, funcții, sarcini, punctul 2.2.7, 

recomandăm ca funcțiile sensibile și cele considerate ca fiind expuse, în mod special, la 

corupție să fie atașate tuturor activităților privind gestionarea resurselor umane, 

financiare și informaționale. 

 

În încheiere, precizăm că din discuțiile purtate la sediul Agenției Naționale de Integritate 

s-au desprins interesul și seriozitatea abordării temelor specifice Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016-2020, pe care dorim să le susținem prin recomandările formulate.   

 

http://www.just.ro/

