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Corupția este în prezent 
considerată preocuparea 
numărul unu de către cetățeni, 
provocând o mai mare 
îngrijorare decât globalizarea 
sau migrația.

Erodarea
valorilor sociale

56% Îngrijorat
25% Temător

Valorile care au făcut această 
țară măreață dispar

Societatea se schimbă prea 
repede și nu în moduri 
favorabile oamenilor ca 
mine 

Imigrare

55% Îngrijorat
28% Temător

A�ux de oameni din alte țări 
care dăunează economiei și 
culturii noastre naționale

Ritmul inovației

51% Îngrijorat
22% Temător

Inovațiile tehnologice au loc 
prea repede și duc la 
schimbări nefavorabile 
oamenilor ca mine

Corupție

69% Îngrijorat
40% Temător

Corupție larg răspândită

Compromiterea siguranței 
cetățenilor noștri

Îngreunează instituirea 
schimbărilor necesare 
pentru a ne rezolva 
problemele 

Globalizare

62% Îngrijorat
27% Temător

Protejarea locurilor noastre de 
muncă de concurența străină

Companii/in�uențe străine care 
dăunează economiei/culturii 
noastre naționale

Corporațiile străine își favorizează 
țara de origine

Nu se poate avea încredere în 
majoritatea țărilor să se angajeze 
în practici comerciale echitabile

O STRATEGIE ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

Corupția este una dintre cele mai corozive probleme 
ale vremurilor noastre. Risipește resursele publice, 
mărește inegalitățile economice și sociale, generează 
nemulțumire și polarizare politică și reduce încrederea 
în instituții.

Corupția perpetuează inegalitatea și sărăcia, influențând 
bunăstarea și distribuția veniturilor și subminând 
oportunitățile de a participa în mod egal la viața socială, 
economică și politică.

Integritatea publică se referă 
la alinierea consecventă și 
aderarea la valorile, principiile 
și normele etice comune pentru 
susținerea și prioritizarea 
interesului public față de 
interesele private în sectorul 
public.

Sursa: Government at a Glance (O privire asupra guvernului) 2017 utilizând datele sondajului World Gallup

Preocupările au devenit temeri

Încrederea în guvernul național și percepția asupra corupției guvernamentale

Percepție mai ridicată 
a corupției

Percepție mai scăzută 
a corupției

Încrederea în guvernul național

Integritate pentru prosperitate
Abordările tradiționale bazate pe crearea mai multor 
reguli, o conformare mai strictă și o mai strictă aplicare 
a legii au avut o eficiență limitată. Un răspuns strategic 
și durabil la corupție este integritatea publică.

Integritatea este unul dintre pilonii esențiali ai structurilor 
politice, economice și sociale și, prin urmare, este 
esențială pentru bunăstarea și prosperitatea economică 
și socială a oamenilor și a societăților în ansamblu.

Pentru a realiza schimbarea, acțiunile ar trebui să 
meargă dincolo de puterea executivă și să ia în 
considerare organele legislative și judiciare și rolul lor 
vital în asigurarea integrității în țară.

Acțiunile trebuie să meargă dincolo de guvern 
și să implice persoanele fizice și sectorul privat. 
Acțiunile ar trebui, de asemenea, să traverseze toate 
frontierele jurisdicționale. Integritatea nu se referă 
doar la guvernul național, ci ar trebui să pătrundă 
până la municipalitățile în cadrul cărora persoanele 
fizice percep integritatea în mod direct.

Trebuie înțeleasă întreaga complexitate a corupției, 
mai mult decât simpla acțiune de luare sau dare 
de mită. Traficul de influență, delapidarea bunurilor 
publice, utilizarea informațiilor confidențiale și abuzul 
de putere sunt doar câteva dintre faptele de corupție 
mai intrinseci care sunt cele mai dăunătoare pentru 
societate.

Transparența nu este suficientă. Punerea informațiilor 
la dispoziția publicului nu este suficientă și ar trebui 
să meargă mână în mână cu mecanismele eficiente 
de control și tragere la răspundere.

Realizarea schimbării

Inegalitatea, excluderea și deziluzia:  
costul real al corupției

10-30 % din investiția într-un proiect de construcție finanțat din fonduri 
publice se poate pierde din cauza administrării defectuoase și a corupției

OCDE elaborează un set de instrumente practice pentru a ajuta factorii de decizie să aplice principiile 
evidențiate în Recomandarea OCDE privind Integritatea Publică.
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Riscuri și oportunități ridicate
ACHIZIȚIILE PUBLICE rămân o sursă neexploatată de 
prosperitate economică și socială. Reprezintă 13% din 
PIB-ul în țările care fac obiectul OCDE și o treime din 
totalul cheltuielilor guvernamentale, rămân totuși în mare 
parte birocratice, ineficiente și extrem de vulnerabile 
la corupție. Recomandarea OCDE privind achizițiile 
publice evidențiază principiile și mecanismele de asigurare 
a integrității și reducere a corupției în achizițiile publice 
(integritate, transparență, participarea părților interesate, 
accesibilitate, achiziții electronice și supraveghere și control).

INFRASTRUCTURA PUBLICĂ, în special proiectele de 
anvergură, sunt deosebit de vulnerabile la corupție și 
gestionarea defectuoasă. Depășirile bugetare, întârzierile 
și cheltuielile prea mari sunt frecvente. Cu toate 
acestea, infrastructura publică prezintă, de asemenea, o 
oportunitate pentru guvern de a demonstra integritatea și 
de a spori încrederea cetățenilor. Guvernele pot valorifica 
astfel de evenimente și investiții majore prin aplicarea 
Cadrului de integritate al OCDE pentru infrastructura 
publică și demonstra că proiectele de infrastructură pot fi 
productive, transparente și lipsite de corupție.

CAPTAREA POLITICILOR PUBLICE DE CĂTRE 
INTERESE RESTRÂNSE: Politicile publice sunt în centrul 
relației dintre cetățeni și guverne și determină calitatea 
vieții de zi cu zi a cetățenilor. Captarea politicilor, în cadrul 
căreia deciziile publice cu privire la politici sunt îndreptate 
departe de interesul public și către un interes special, poate 
exacerba inegalitățile și submina valorile democratice, 
creșterea economică și încrederea în guvern. Cadrul 
OCDE pentru prevenirea captării politicilor propune 
mecanisme pentru a privilegia interesul public prin 
implicarea părților interesate, asigurarea transparenței, 
promovarea responsabilizării și îmbunătățirea politicilor de 
integritate organizațională.

Recomandarea OCDE privind integritatea publică oferă 
factorilor de decizie politică o viziune pentru o strategie 
privind integritatea publică.

Aceasta redirecționează atenția de la politicile ad-hoc 
privind integritatea către o abordare dependentă de 
context, comportamentală, 
bazată pe riscuri, punând 
accentul pe cultivarea unei 
culturi a integrității în 
întreaga societate.

O Strategie pentru Integritatea 
Publică Recomandarea OCDE

Angajament

Managementul de nivel 
superior dezvoltă cadrele 
juridice și instituționale 

necesare și prezintă 
standarde înalte de 
conduită personală.

Responsabilități

Organizațiile din sectorul 
public se coordonează bine 
între ele, cu responsabilități 
bine definite. Este clar „cine 

face ce”.

Strategie

Prin utilizarea de date și 
indicatori pentru evaluare și 
pe baza riscurilor legitime 
la adresa integrității, este 
elaborată o strategie care 
conturează obiectivele și 

prioritățile.

Standarde

Regulile și valorile sectorului 
public sunt reflectate în legi 
și politici organizaționale și 
sunt comunicate eficient.

Întreaga societate

Întreprinderile, 
persoanele 

fizice și actorii 
neguvernamentali 
susțin integritatea 

publică și nu tolerează 
corupția.

Conducere

Managerii conduc 
cu integritate în 
organizațiile din 

sectorul public; ei 
creează „agenda 

de integritate” și o 
comunică organizației.

Pe baza meritului

Sectorul public se 
străduiește să angajeze 

oameni profesioniști 
și calificați, care 

au un angajament 
profund față de valorile 

integrității funcției 
publice.

Consolidarea 
capacităților

Funcționarii publici sunt 
calificați și instruiți să 
aplice standarde de 

integritate.

Deschidere

Preocupările privind 
integritatea sunt 
discutate în mod 
deschis și liber la 

locul de muncă, iar 
raportarea suspiciunilor 

de încălcare a 
integrității poate fi 

realizată în condiții de 
siguranță.

Managementul riscului

În organizațiile din sectorul 
public există un sistem 

eficient de management și 
control al riscurilor legate de 

integritate. 

Aplicarea legii

Corupția și alte încălcări ale 
integrității sunt depistate, 
investigate și sancționate.

Supraveghere

Organele de supraveghere, 
agențiile de aplicare a 

reglementărilor și instanțele 
administrative efectuează 

controlul extern.

Participare

O guvernare transparentă și 
deschisă permite participarea 
semnificativă a tuturor părților 

interesate la dezvoltarea și 
punerea în aplicare a politicilor 

publice.

Un SISTEM de integritate coerent și cuprinzător

O CULTURĂ a integrității publice

RESPONSABILITATE efectivă

Răspundere

Managementul
riscului

Aplicarea legii

Supraveghere

Participare

Sistem

Standarde

Responsabilități

Strategie

Angajament

INTEGRITATE 
PUBLICĂ

Cultură

Deschidere

Consolidarea
capacităților

Pe baza
meritului

Conducere

Întreaga
societate



AVÂND ÎN VEDERE articolul 5 litera b) din 
Convenția privind Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică din 14 decembrie 1960;

AVÂND ÎN VEDERE Recomandarea Consiliului 
pentru îmbunătățirea calității reglementării 
guvernului [C(95)21/FINAL], Recomandarea 
Consiliului privind orientările OCDE pentru 
gestionarea conflictelor de interese în sectorul public 
[C(2003)107], Recomandarea Consiliului privind 
principiile pentru participarea sectorului privat 
la infrastructură [C(2007)23/FINAL], Convenția 
privind combaterea corupției funcționarilor publici 
străini în tranzacțiile comerciale internaționale, 
Recomandarea Consiliului privind combaterea în 
continuare a corupției funcționarilor publici străini în 
tranzacțiile comerciale internaționale [C(2009)159/
REV1/FINAL], Recomandarea Consiliului privind 
principiile de transparență și integritate în activitatea 
de lobby [C(2010)16], Orientările pentru întreprinderi 
multinaționale [C(76)99/FINAL, modificat prin C/
MIN(2011)11/ FINAL], Recomandarea Consiliului 
privind politica de reglementare și guvernanță 
[C(2012)37], Recomandarea Consiliului privind 
principiile de guvernanță publică a parteneriatelor 
între sectorul public și cel privat [C(2012)86], 
Recomandarea Consiliului privind investițiile 
publice eficiente la nivelurile guvernamentale 
[C(2014)32], Recomandarea Consiliului privind 
guvernanța riscurilor critice [C/MIN(2014)8/FINAL], 
Recomandarea Consiliului privind achizițiile publice 
[C(2015)2], Recomandarea Consiliului privind 
cadrul de politică pentru investiții [C(2015)56/REV1], 
Recomandarea Consiliului privind orientările pentru 
guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat 
[C(2015)85] și Recomandarea Consiliului privind 
egalitatea de gen în viața publică [C(2015)164];

AVÂND ÎN VEDERE activitatea desfășurată în 
domeniul combaterii corupției și al bunei guvernări 
de către Organizația Națiunilor Unite, materializată 

Consiliul,

TEXTUL COMPLET AL

RECOMANDĂRII OCDE PRIVIND 

INTEGRITATEA PUBLICĂ

în special prin Convenția Națiunilor Unite împotriva 
corupției și Agenda 2030 a Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Durabilă, precum și de către alte 
organizații internaționale și regionale;

RECUNOSCÂND că integritatea este unul dintre 
pilonii structurilor politice, economice și sociale și, 
prin urmare, este esențială pentru bunăstarea și 
prosperitatea economică și socială a oamenilor și a 
societăților în ansamblu;

RECUNOSCÂND că integritatea este vitală pentru 
guvernanța publică, protejarea interesului public 
și consolidarea unor valori fundamentale precum 
angajamentul pentru o democrație pluralistă bazată 
pe statul de drept și respectarea drepturilor omului;

RECUNOSCÂND că integritatea este o piatră de 
temelie a sistemului general de bună guvernare și 
că orientările actualizate privind integritatea publică 
ar trebui, în consecință, să promoveze coerența cu 
alte elemente esențiale ale guvernanței publice;

AVÂND ÎN VEDERE că încălcările standardelor 
de integritate, la care nicio țară nu este imună, au 
devenit din ce în ce mai complexe de la adoptarea 
Recomandării Consiliului privind îmbunătățirea 
conduitei etice în funcția publică, inclusiv principiile 
de gestionare a eticii în funcția publică [C(98)70], 
pe care prezenta Recomandare o înlocuiește;

RECUNOSCÂND că există riscuri de integritate 
în diferitele interacțiuni dintre sectorul public și 
sectorul privat, societatea civilă și persoanele fizice 
în toate etapele procesului politic și de elaborare 
a politicilor, precum și că prin urmare această 
interconexiune necesită o abordare integratoare 
a întregii societăți pentru îmbunătățirea integrității 
publice și reducerea corupției în sectorul public;

RECUNOSCÂND că practicile naționale privind 
promovarea integrității variază foarte mult de la 
o țară la alta, datorită naturii specifice a riscurilor 

de integritate publică și a contextelor lor juridice, 
instituționale și culturale distincte;

AVÂND ÎN VEDERE că sporirea integrității publice 
este o misiune și o responsabilitate comună 
pentru toate nivelurile de guvernare prin diferitele 
mandate și niveluri de autonomie ale acestora, în 
conformitate cu cadrele juridice și instituționale 
naționale și că, prin urmare, această recomandare 
este relevantă pentru toate nivelurile de guvernare 
pentru a stimula încrederea publicului;

La propunerea Comitetului de Guvernanță 
Publică:

I. CONVINE că, în scopul prezentei Recomandări, 
sunt utilizate următoarele definiții:

• Integritatea publică se referă la alinierea 
consecventă și aderarea la valorile, principiile 
și normele etice comune pentru susținerea și 
prioritizarea interesului public față de interesele 
private în sectorul public.

• Sectorul public include organele legislative, 
executive, administrative și judiciare, precum 
și funcționarii publici ai acestora, fie că sunt 
numiți sau aleși, remunerați sau neremunerați, 
într-o funcție permanentă sau temporară la 
nivelurile centrale și subnaționale de guvernare. 
Poate include corporații publice, întreprinderi 
de stat și parteneriate între sectorul public și 
cel privat și funcționarii din cadrul acestora, 
precum și funcționari și entități care furnizează 
servicii publice (de exemplu, sănătate, educație 
și transport public), care pot fi contractate sau 
finanțate în mod privat în anumite țări.



Răspundere

Managementul
riscului

Aplicarea legii

Supraveghere

Participare

Sistem

Standarde

Responsabilități

Strategie

Angajament

INTEGRITATE 
PUBLICĂ

Cultură

Deschidere

Consolidarea
capacităților

Pe baza
meritului

Conducere

Întreaga
societate

1 Demonstrarea angajamentului la cele mai 
înalte niveluri politice și de management 
din sectorul public pentru a spori 

integritatea publică și a reduce corupția, în 
special prin:

a) asigurarea faptului că sistemul de integritate 
publică definește, sprijină, controlează și impune 
integritatea publică și este integrat în cadrul mai larg 
al conducerii și guvernanței publice;

b) asigurarea faptului că există cadre legislative și 
instituționale adecvate pentru a permite organizațiilor 
din sectorul public să își asume responsabilitatea 
pentru gestionarea eficientă a integrității activităților 
lor, precum și a funcționarilor publici care desfășoară 
respectivele activități;

c) stabilirea unor așteptări clare pentru cele mai înalte 
niveluri politice și de conducere care vor sprijini 
sistemul de integritate publică printr-o conduită 
personală exemplară, inclusiv demonstrarea unui 
standard înalt de corectitudine în îndeplinirea 
atribuțiilor oficiale.
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2 Clarificarea responsabilităților 
instituționale în sectorul public pentru 
a consolida eficacitatea sistemului de 

integritate publică, în special prin:

a) stabilirea unor responsabilități clare la nivelurile 
relevante (organizaționale, subnaționale sau 
naționale) pentru proiectarea, conducerea și punerea 
în aplicare a elementelor sistemului de integritate 
pentru sectorul public;

b) asigurarea faptului că toți funcționarii publici, toate 
unitățile sau organismele (inclusiv cele autonome și/
sau independente) cu o responsabilitate centrală 
pentru dezvoltarea, implementarea, aplicarea și/sau 
monitorizarea elementelor sistemului de integritate 
publică din jurisdicția lor au puterea și capacitatea 
corespunzătoare de a-și îndeplini responsabilitățile;

c) promovarea mecanismelor de cooperare orizontală 
și verticală între astfel de funcționari publici, unități 
sau organisme și, acolo unde este posibil, cu și între 
nivelurile subnaționale de guvernare, prin mijloace 
formale sau informale pentru a sprijini coerența și a 
evita suprapunerea și decalajele, precum și pentru 
a partaja și a consolida lecțiile învățate din bunele 
practici.

II. RECOMANDĂ membrilor și non-
membrilor care au aderat la această 
recomandare (denumite în continuare 
„Aderenții”) să construiască un sistem 
de integritate publică coerent și 
cuprinzător.  
În acest scop, aderenții ar trebui:
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3 Dezvoltarea unei abordări strategice 
pentru sectorul public care să se bazeze 
pe dovezi și care să vizeze atenuarea 

riscurilor de integritate publică, în special prin:

a) stabilirea de obiective și priorități strategice pentru 
sistemul de integritate publică pe baza unei abordări 
bazate pe riscuri a încălcărilor standardelor de 
integritate publică și care ia în considerare factorii 
care contribuie la eficacitatea politicilor privind 
integritatea publică;

b) dezvoltarea de repere și indicatori și colectarea 
de date credibile și relevante privind nivelul de 
implementare, performanță și eficacitate generală a 
sistemului de integritate publică.

SISTEM
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4 Stabilirea unor standarde înalte de 
conduită pentru funcționarii publici, în 
special prin:

a) depășirea cerințelor minime, prioritizarea interesului 
public, aderarea la valorile funcției public, o cultură 
deschisă care facilitează și recompensează învățarea 
organizațională și încurajează buna guvernare;

b) includerea standardelor de integritate în sistemul 
juridic și politicile organizaționale (precum codurile 
de conduită sau codurile de etică) pentru a clarifica 
așteptările și a servi drept bază pentru anchete și 
sancțiuni disciplinare, administrative, civile și/sau 
penale, după caz;

c) stabilirea unei proceduri clare și proporționale 
pentru a ajuta la prevenirea încălcării standardelor 
de integritate publică și pentru a gestiona conflictele 
de interese reale sau potențiale;

d) comunicarea valorilor și standardelor sectorului 
public la nivel intern în organizațiile din sectorul 
public și extern către sectorul privat, societatea 
civilă și persoanele fizice și solicitarea ca acești 
parteneri să respecte acele valori și standarde în 
interacțiunile lor cu funcționarii publici.
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5  Promovarea unei culturi a integrității 
publice a întregii societăți, în parteneriat 
cu sectorul privat, societatea civilă și 

persoanele fizice, în special prin:

a) recunoașterea în sistemul de integritate publică 
a rolului sectorului privat, al societății civile și 
al persoanelor fizice în respectarea valorilor de 
integritate publică în interacțiunile lor cu sectorul 
public, în special prin încurajarea sectorului privat, 
a societății civile și a persoanelor fizice să susțină 
aceste valori ca o responsabilitate comună;

b) implicarea părților interesate relevante în dezvoltarea, 
actualizarea periodică și implementarea sistemului 
de integritate publică;

c) creșterea gradului de conștientizare al societății cu 
privire la beneficiile integrității publice și reducerea 
toleranței față de încălcarea standardelor de 
integritate publică și desfășurarea, după caz, de 
campanii de promovare a educației civice privind 
integritatea publică, în rândul persoanelor fizice și în 
special în școli;

d) implicarea sectorului privat și a societății civile 
cu privire la beneficiile complementare pentru 
integritatea publică care decurg din menținerea 
integrității în afaceri și în activități non-profit, 
partajarea și construirea pe baza lecțiilor învățate 
din bunele practici.

Răspundere

Managementul
riscului

Aplicarea legii

Supraveghere

Participare

Sistem

Standarde

Responsabilități

Strategie

Angajament

INTEGRITATE 
PUBLICĂ

Cultură

Deschidere

Consolidarea
capacităților

Pe baza
meritului

Conducere

Întreaga
societate6 Investiția în conducerea privind 
integritatea pentru a demonstra 
angajamentul unei organizații din sectorul 

public față de integritate, în special prin:

a) includerea conducerii privind integritatea în profilul 
managerilor de la toate nivelurile unei organizații, 
precum și a unei cerințe de selecție, numire sau 
promovare într-o poziție de conducere și evaluarea 
performanței managerilor în ceea ce privește 
sistemul public de integritate la toate nivelurile 
organizației;

b) sprijinirea managerilor în rolul lor de lideri etici prin 
stabilirea unor mandate clare, oferirea sprijinului 
organizațional (precum control intern, instrumente 
de resurse umane și consultanță juridică) și 
furnizarea de formare periodică și îndrumare pentru 
a crește gradul de conștientizare și pentru a dezvolta 
abilități privind exercitarea raționamentului adecvat 
în chestiuni în care pot fi implicate probleme de 
integritate publică;

c) dezvoltarea cadrelor de management care 
promovează responsabilitățile manageriale pentru 
identificarea și atenuarea riscurilor de integritate 
publică.

III. RECOMANDĂ ca aderenții să cultive 
o cultură a integrității publice. 
În acest scop, aderenții ar trebui:
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Întreaga
societate 7 Promovarea unui sector public 

profesionist, bazat pe merit, dedicat 
valorilor funcției publice și bunei 

guvernări, în special prin:

a) asigurarea unui management al resurselor umane 
care să aplice în mod consecvent principii de bază, 
precum meritul și transparența, pentru a sprijini 
profesionalismul funcției publice, pentru a preveni 
favoritismul și nepotismul, pentru a proteja împotriva 
interferențelor politice nejustificate și pentru a 
diminua riscurile de abuz de putere și abaterile;

b) asigurarea unui sistem echitabil și deschis de 
recrutare, selecție și promovare, bazat pe criterii 
obiective și pe o procedură oficială, precum și a unui 
sistem de evaluare care susține responsabilitatea și 
etosul funcției publice.
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8 Furnizarea de informații suficiente, 
instruire, îndrumare și consiliere în timp 
util pentru funcționarii publici pentru 

a aplica standardele de integritate publică la 
locul de muncă, în special prin:

a) punerea la dispoziția funcționarilor publici pe 
întreaga durată a carierei lor a unor informații clare 
și actualizate privind politicile organizației, regulile 
și procedurile administrative relevante pentru 
menținerea unor standarde înalte de integritate 
publică;

b) furnizarea de formare inițială și la locul de muncă 
în domeniul integrității pentru funcționarii publici 
pe întreaga durată a carierei lor, pentru a crește 
gradul de conștientizare și a dezvolta abilități 
esențiale pentru analiza dilemelor etice și pentru a 
face standardele de integritate publică aplicabile și 
semnificative în propriile contexte personale;

CULTURĂ
c) furnizarea de mecanisme de îndrumare și consultare, 

formale și informale, ușor accesibile, pentru a 
ajuta funcționarii publici să aplice standardele de 
integritate publică în activitatea lor zilnică, precum 
și să gestioneze situațiile de conflict de interese.

Răspundere

Managementul
riscului

Aplicarea legii

Supraveghere

Participare

Sistem

Standarde

Responsabilități

Strategie

Angajament

INTEGRITATE 
PUBLICĂ

Cultură

Deschidere

Consolidarea
capacităților

Pe baza
meritului

Conducere

Întreaga
societate

9 Sprijinirea unei culturi organizaționale 
deschise în sectorul public, receptivă la 
preocupările de integritate, în special prin:

a) încurajarea unei culturi deschise în cadrul căreia 
dilemele etice, preocupările privind integritatea 
publică și erorile pot fi discutate liber și, după caz, 
cu reprezentanții angajaților și în cadrul căreia 
conducerea este receptivă și se angajează să ofere 
sfaturi în timp util și să rezolve problemele relevante;

b) furnizarea de reguli și proceduri clare pentru 
raportarea suspiciunilor de încălcare a standardelor 
de integritate și asigurarea, în conformitate cu 
principiile fundamentale ale dreptului intern, 
protecție juridică și practică împotriva tuturor 
tipurilor de tratamente nejustificate ca urmare a 
raportării cu bună-credință și din motive rezonabile;

c) furnizarea de canale alternative pentru raportarea 
suspiciunilor de încălcare a standardelor de 
integritate, inclusiv, atunci când este cazul, 
posibilitatea de a raporta în mod confidențial unui 
organism care are puterea și capacitatea de a 
efectua o investigație independentă.
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10 Aplicarea unui cadru de control 
intern și de gestionare a riscurilor 
pentru a proteja integritatea în 

organizațiile din sectorul public, în special prin:

a) asigurarea unui mediu de control cu obiective clare 
care demonstrează angajamentul managerilor față 
de integritatea publică și valorile funcției publice și 
care oferă un nivel rezonabil de asigurare a eficienței, 
performanței și conformității unei organizații cu 
legile și practicile;

b) asigurarea unei abordări strategice a managementului 
riscurilor care să includă evaluarea riscurilor la 
adresa integrității publice, abordarea deficiențelor de 
control (inclusiv integrarea semnalelor de avertizare 
în procesele critice), precum și elaborarea unui 
mecanism eficient de monitorizare și asigurare a 
calității pentru sistemul de management al riscurilor;

c) asigurarea faptului că mecanismele de control 
sunt coerente și includ proceduri clare de răspuns 
la suspiciunile credibile de încălcare a legilor 
și reglementărilor și facilitarea raportării către 
autoritățile competente fără teama de represalii.
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11 Asigurarea faptului că mecanismele 
de aplicare oferă răspunsuri 
adecvate la toate suspiciunile de 

încălcare a standardelor de integritate publică 
de către funcționarii publici și toate celelalte 
persoane implicate în încălcare, în special prin:

a) aplicarea corectitudinii, obiectivității și oportunității 
în aplicarea standardelor de integritate publică 
(inclusiv depistarea, investigarea, sancționarea și 
contestația) prin intermediul procesului disciplinar, 
administrativ, civil și/sau penal;

b) promovarea mecanismelor de cooperare și schimb 
de informații între organismele, unitățile relevante 
și funcționarii relevanți (la nivel organizațional, 
subnațional sau național) pentru a evita suprapunerea 
și lacunele și pentru a crește oportunitatea și 
proporționalitatea mecanismelor de aplicare;

c) încurajarea transparenței în cadrul organizațiilor din 
sectorul public și a publicului cu privire la eficacitatea 
mecanismelor de aplicare și a rezultatelor cazurilor, 
în special prin dezvoltarea datelor statistice 
relevante privind cazurile, respectând în același timp 
confidențialitatea și alte prevederi juridice relevante.

IV. RECOMANDĂ ca aderenții să permită 
o responsabilitate eficientă. 
În acest scop, aderenții ar trebui:
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12 Consolidarea rolului de 
supraveghere și control externe 
în cadrul sistemului de integritate 

publică, în special prin:

a) facilitarea învățării organizaționale și demonstrarea 
responsabilității organizațiilor din sectorul public 
prin furnizarea de răspunsuri adecvate (inclusiv căi 
de atac, acolo unde este cazul) la sancțiuni, hotărâri 
și recomandări oficiale din partea organismelor 
de supraveghere (precum instituțiile supreme de 
audit, ombudsmanul sau comisiile de informare), 
agențiilor de aplicare a reglementărilor și instanțelor 
administrative;

b) asigurarea faptului că organismele de supraveghere, 
agențiile de reglementare și instanțele administrative 
care consolidează integritatea publică răspund la 
informațiile privind suspiciunea de infracțiune sau 
abatere primite de la terți (precum plângerile sau 
acuzațiile transmise de întreprinderi, angajați și alte 
persoane fizice);

c) asigurarea aplicării imparțiale a legilor și 
reglementărilor (care se pot aplica organizațiilor 
publice și private și persoanelor fizice) de către 
agențiile de aplicare a reglementărilor.

RĂS PUNDERE
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13 Încurajarea transparenței și a 
angajamentului părților interesate 
în toate etapele procesului politic și 

ale ciclului de elaborare a politicilor pentru a 
promova responsabilitatea și interesul public, 
în special prin:

a) promovarea transparenței și a unei guvernări 
deschise, inclusiv asigurarea accesului la informații 
și date deschise, împreună cu răspunsuri în timp util 
la solicitările de informații;

b) acordarea tuturor părților interesate – inclusiv 
sectorului privat, societății civile și persoanelor fizice 
– acces la dezvoltarea și implementarea politicilor 
publice;

c) evitarea captării politicilor publice de către grupuri 
de interese restrânse prin gestionarea situațiilor de 
conflict de interese și insuflarea transparenței în 
activitățile de lobby și în finanțarea partidelor politice 
și a campaniilor electorale;

d) încurajarea unei societăți care include organizații 
„de supraveghere”, grupuri de cetățeni, sindicate și 
mass-media independentă.



V. INVITĂ pe Secretarul General să 
difuzeze prezenta Recomandare.

VI. INVITĂ Aderenții să difuzeze prezenta 
Recomandare la toate nivelurile 
guvernamentale.

VII. INVITĂ pe non-Aderenți să țină seama 
în mod corespunzător de prezenta 
Recomandare și să adere la aceasta, 
sub rezerva unei revizuiri de către 
Grupul de lucru al înalților funcționari 

Comitetul de guvernanță publică al OCDE

Rolul Comitetului de guvernanță publică este de a ajuta membrii și non-membrii cu privire 
la realizarea și consolidarea capacității de proiectare, implementarea și evaluarea politicilor, 
instituțiilor și funcțiilor publice adaptative, inovatoare, anticipative și axate pe cetățeni. 
În special, activitatea Comitetului este îndreptată spre a ajuta țările să își consolideze 
capacitatea de a guverna prin îmbunătățirea sistemelor de elaborare a politicilor și a 
performanței instituțiilor publice. Activitatea Comitetului privind integritatea publică este 
susținută de personalul din cadrul Diviziei de Integritate a Sectorului Public a Direcției de 
Guvernare Publică (GOV).

Accentul unic pus de GOV pe proiectarea instituțională și implementarea politicilor sprijină 
învățarea reciprocă și difuzarea celor mai bune practici în diferite condiții societale și de 
piață. Această activitate sprijină țările pe măsură ce construiesc sisteme guvernamentale 
mai bune și pun în aplicare politici la toate nivelurile de guvernare pentru a sprijini creșterea 
durabilă, incluzivă și continuarea dezvoltării încrederii cetățenilor în guvern.

Declarația OCDE privind misiunea GOV

Misiunea noastră este de a ajuta guvernele de la toate nivelurile să elaboreze și să pună în 
aplicare politici strategice, bazate pe dovezi și inovatoare, pentru a consolida guvernanța 
publică, pentru a răspunde eficient provocărilor economice, sociale și de mediu diverse și 
perturbatoare și pentru a îndeplini angajamentele guvernului față de cetățeni.

Textul integral al Recomandării Consiliului privind Integritatea Publică este disponibil în 
baza de date a instrumentelor juridice a OCDE, unde puteți găsi, de asemenea, informații 
suplimentare și orice actualizări viitoare: http://acts.oecd.org/Default.aspx

Această traducere a fost pregătită doar în scop informativ, iar OCDE nu poate garanta 
acuratețea acesteia. Singurele versiuni oficiale sunt textele în limbile engleză și franceză, 
care sunt disponibile pe site-ul OCDE https://legalinstruments.oecd.org

de integritate publică.

VIII. SOLICITĂ Comitetului de Guvernanță 
Publică să monitorizeze, prin Grupul 
său de lucru al înalților funcționari 
de integritate publică, punerea în 
aplicare a prezentei Recomandări și 
să raporteze Consiliului cu privire la 
aceasta în termen de cel mult cinci 
ani de la adoptarea acesteia și în mod 
regulat ulterior.
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