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Cuvânt înainte 

Pentru a asigura sustenabilitatea şi rezilienţa instituţiilor sale, România abordează schimbări istorice şi 

structurale în sistemul guvernanţei publice, inclusiv din perspectiva coruptiei. În acest scop, a dezvoltat 

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, pentru a sprijini reducerea corupţiei şi a permite administraţiei 

publice să ofere politici incluzive şi servicii publice efective, atenuând în acelaşi timp riscurile de corupţie.  

Acest raport, parte a activităţii OCDE de măsurare şi evaluare a strategiilor de integritate din sectorul 

public, aplică o medotologie amplă care are în vedere procesul şi impactul obţinut de SNA 2016-2020. În 

special, realizează un bilanţ al progreselor înregistrate în lupta împotriva corupţiei, are în vedere influenţa 

SNA şi consemnează contextul politic în care s-au aflat autorităţile române pe parcursul strategiei.  

SNA a permis României să ia măsuri semnificative în direcția consolidării politicilor sale anticorupție și de 

integritate, inclusiv prin furnizarea unei analize a riscului de integritate a structurilor, instrumentelor și 

proceselor existente în sectorul public și cel privat. A urmărit, de asemenea, să se construiască pe 

rezultatele recunoscute la nivel internațional, obţinute din perioada strategică anterioară 2012-2015. Cu 

toate acestea, lipsa sprijinului pentru punerea în aplicare a reformelor legislative importante și lacunele 

semnificative privind implementarea la nivel subnațional rămân provocări importante. 

Acest raport analizează în detaliu SNA pentru a înțelege cum, când și de ce SNA 2016-2020 a putut să 

înregistreze progrese în reducerea corupției și cartografiază perspective şi recomandări pentru viitoarea 

SNA a României. În special, raportul analizează modul în care țara ar putea construi un sistem de 

integritate publică coerent și cuprinzător, ar putea cultiva o cultură a integrității la nivel guvernamental și 

ar putea permite responsabilitatea efectivă în strategiile viitoare. În acest scop, formulează recomandări 

concrete în conformitate cu standardele Recomandării OCDE privind Integritatea Publică. Învățând din 

experiențe proprii și ale altor părţi, România poate pune o bază solidă pentru strategiile viitoare și o 

consolidare a unui cadru de integritate rezilient. 

Acest document [GOV/PGC/INT(2021)5/REV1] a fost aprobat de Grupul de lucru OCDE al înalților 

funcționari de integritate publică (SPIO) la 11 noiembrie 2021 și aprobat de Comitetul de guvernanță 

publică la 13 decembrie 2021 și pregătit pentru publicare de către Secretariatul OCDE. 
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Mulţumiri  

Raportul a fost întomit de Directoratul pentru Guvernanţă Publică din cadrul OCDE (GOV) sub 

coordonarea Elsei Pilichowski, Director pentru Guvernanţă Publică şi conducerea lui Julio Bacio Terracino, 

Şeful Diviziei Integritate în Sectorul Public al GOV. Sub îndrumarea lui Frédéric Boehm, această evaluare 

a fost coordonată de către Alice Berggrun cu sprijinul lui Matthew Jenkins şi al lui Jon Vrushi. Jesper 

Johnson şi Santiago Wortman Jofre au formulat observaţii şi au sprijinit elaborarea rezultatelor 

Indicatorului privind Integritatea Publică al OCDE privind „Calitatea şi Cadrul Strategic”. Raportul a 

beneficiat de perspectivele şi comentariile Laurei Ştefan, Expert Forum România. Asistenţa administrativă 

şi editorială a fost asigurată de Meral Gedik. Traducerea a fost realizată de Lia Sorina Sniatowschi.  

OCDE îşi exprimă recunoştinţa faţă de Guvernul României, în special faţă de reprezentanţii Direcţiei de 

Prevenire a Criminalităţii din cadrul Ministerului Justiţiei. 

Membrii celor cinci platforme de cooperare care sprijină Strategia Naţională a României 2016-2020 au 

contribuit, de asemenea, semnificativ la raport prin răspunsurile transmise la chestionar şi participarea la 

interviuri. În special, OCDE doreşte să le mulţumească reprezentanţilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 

Agenţiei Naţionale de Integritate, Direcţiei Generale Anticorupţie şi Agenţiei Naţionale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate. Alte instituţii membre ale Guvernului României care au contribuit la evaluare au 

fost Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii de Dezvoltării Rurale, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul 

Apărării Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Agenţia Naţională 

pentru Achiziţii Publice. Reprezentanţii sectorului privat includ Camera de Comerţ Româno-Americană din 

România, Asociaţia Română a Băncilor şi Camera de Comerţ din România. În plus, OCDE doreşte să 

mulţumească organizaţiilor non-guvernamentale care activează în domeniul anticorupţiei, precum şi 

administraţiei publice locale, în special de la nivelul oraşului Giurgiu. 

OCDE doreşte să mulţumească Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, pentru sprijinul financiar. 
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Rezumat 

România a realizat un progres important în consolidarea sistemului de integritate publică în ultimele 

decade. Cu toate acestea, sunt necesare consolidarea instituţiilor, îmbunătăţirea legislaţiei în materie de 

integritate şi anticorupţie şi atenuarea riscurilor de corupţie pentru a promova o cultură a integrităţii în 

întregul Guvern şi întreaga societate.  

În acest context, OCDE a evaluat Strategia Naţională Anticorupţie a României 2016-2020 pentru a sprijini 

identificarea bunelor practici şi a evidenţia lecţiile pentru strategiile viitoare.  

Concluzii cheie  

SNA 2016-2020 a fost elaborată în urma unui proces de consultare publică ce a implicat reprezentanţi ai 

societăţii civile, instituţiilor publice şi mediului de afaceri. Toate părţile interesate relevante au participat, 

de asemenea, la procesul de monitorizare a implementării SNA. SNA 2016-2020 a identificat riscuri de 

integritate în domenii vulnerabile şi a oferit o foaie de parcurs pentru managementul riscului de integritate 

în administraţia publică din România. În plus, în ciuda provocărilor, SNA 2016-2020 a servit ca o ancoră 

şi un important punct de referinţă pentru munca depusă în domeniul luptei împotriva corupţiei la nivel 

tehnic, asigurând continuitate.  

Evaluarea OCDE a arătat că încă există provocări şi oportunităţi pentru viitoarele strategii: 

 SNA nu a beneficiat de sprijin în implementarea unor importante reforme, în special din partea 

Parlamentului. La nivel subnational, multe instituţii din cadrul administraţiei publice locale nu şi-au 

asumat pe deplin coordonarea prevenirii corupţiei, ci mai degrabă au tratat strategia ca pe un 

exerciţiu de bifare. 

 Deşi SNA subliniază că planurile de integritate ale instituţiilor ar trebui “să aibă la bază analize de 

risc”, aceste planuri nu oferă o evaluare a riscurilor de integritate publică şi nici nu identifică tipuri 

specifice de încălcări relevante ale integrităţii, actorii care ar putea fi implicaţi, sau probabilitatea 

sau impactul în cazul în care riscurile s-ar materializa. 

 SNA a împărţit obiectivele ample în măsuri specifice. Cu toate acestea, nu a existat nicio foaie de 

parcurs pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv. Mai mult decât atât, lipsa unei abordări consecvente 

a succesiunii reformelor a subminat abilitatea instituţiilor române de a corela intenţiile cu 

rezultatele. În mod clar, nu a existat “o teorie a schimbării” pentru întreaga SNA iar obiectivele nu 

au fost conexate în mod explicit cu rezultatele aşteptate. 

 SNA nu a prioritizat activităţile şi nu a reflectat cu privire la succesiunea acestora. Prioritizarea ar 

fi fost deosebit de importantă în timpul perioadelor provocatoare în care sprijinul politic lipea şi ar 

fi contribuit la concetrarea eforturilor pe activităţile şi obiectivele cele mai presante şi promiţătoare. 

În schimb, claritatea succesiunii ar fi asigurat că activităţile care au efecte pozitive multiplicatoare 

ar fi putut fi implementate primele. 

 Deşi implicarea părţilor interesate în procesul de implementare (platformele de cooperare) a fost 

considerate un success, au existat foarte puţine informaţii referitoare la modul în care platformele 
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trebuiau să susţină implementarea SNA în practică. Rapoartele de monitorizare elaborate de 

platforme au inclus doar contribuţiile transmise de către platforma de cooperare a autorităţilor 

independente şi a instituţiilor anticorupţie. Mai mult decât atât, nu există niciun document care să 

le evidenţieze mandatul, responsabilităţile sau funcţia de coordonare. 

 Reformele diferitelor cadre de reglementare sunt încă în aşteptare, periclitând întreaga 

implementare a viitoarelor strategii. De exemplu, protecţia avertizorului în interes public este o 

slăbiciune persistentă, iar lipsa monitorizării sistematice a implementării normelor privind 

conflictele de interese rămâne o provocare. 

Recomandări cheie 

Pentru a aborda provocările identificate, raportul oferă o serie de recomandări concrete pentru 

consolidarea viitoarelor strategii: 

 Implicarea unei personalităţi politice sau a unui organism politic în procesul de implementare a 

SNA, care este atât responsabil de progres, cât are și autoritatea de a impulsiona implementarea 

strategiei chiar și în fața unei potențiale instabilități politice. 

 Analizarea implicării funcționarilor de rang înalt în progresul SNA la nivel subnaţional şi crearea de 

stimulente pentru implementarea angajamentelor. 

 Realizarea unei evaluări a riscurilor de integritate publică pentru a identifica tipuri specifice de 

nerespectare importantă a integrităţii, actorii care ar putea fi implicaţi, precum şi probabilitatea 

preconizată şi impactul în cazul în care riscurile se materializează.  

 Consolidarea impactului platformelor de cooperare prin invitarea membrilor din alte domenii. 

Promovarea schimbului între platforme astfel încât reprezentanţii mediului de afaceri şi ai societăţii 

civile să aibă un dialog permanent cu oficialii guvernamentali şi cu organismele de supraveghere. 

Platformele ar putea fi folosite, de asemenea, pentru adaptarea activităţilor la circumstanţele în 

schimbare, cum ar fi folosirea informaţiilor colectate în rapoartele de monitorizare pentru revizuirea, 

actualizarea sau reformularea obiectivelor şi indicatorilor. 

 Conlucrarea cu instituţiile relevante pentru a elabora un Plan de acţiune cuprinzător pentru 

următoarea SNA, construind pe o etapă de diagnoză mai robustă şi pe o teorie a schimbării mai 

explicită, cu un lanţ clar de rezultate de la activităţi la obiective generale. Pentru aceasta, 

recomandăm analizarea introducerii unui plan de acţiune mai tangibil, specific şi disponibil public, 

care să cuprindă şi termene limită şi nivel de implementare a diferitelor acţiuni. 

 Consolidarea cadrului legal în materia luptei împotriva corupţiei în acord cu recomandările GRECO 

şi ale Comisiei Europene, inclusiv promovarea legislaţiei în materia integrităţii, incompatibilităţilor 

şi conflictului de interese. 
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Primul Capitol prezintă metodologia de evaluare utilizată pentru elaborarea 

acestui raport și ia în considerare o listă relevantă de părți interesate cheie 

pentru implementarea SNA. În plus, evaluarea politicii contribuie la 

promovarea răspunderii publice, a studierii și creșterii eficienței sectorului 

public prin îmbunătățirea procesului decizional. Promovarea atât a unei 

calități mai bune, cât și a utilizării politicilor anticorupție și de integritate, poate 

avea un impact mai mare în a garanta că evaluarea își atinge pe deplin 

scopul. Acest capitol analizează în detaliu procesul de evaluare a Strategiei 

Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, identifică diferitele dimensiuni luate 

în considerare și oferă cadrul instituțional românesc în care SNA a fost avută 

în vedere.  

  

1 O abordare evolutivă a evaluării 

strategiilor de integritate 
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Evaluarea integrității și a strategiilor anticorupție 

Evaluarea politicilor este un element critic al unei guvernări publice solide. Evaluarea politicilor poate 

contribui la asigurarea eficacității sectorului public și la îmbunătățirea calității, receptivității și eficienței 

politicilor și serviciilor publice. Evaluarea este esențială pentru a trage învățăminte și pentru a oferi o 

înțelegere a ceea ce funcționează, de ce, pentru cine și în ce circumstanțe. Conectează politicile, factorii 

de decizie și cetățenii, asigurând că deciziile sunt înrădăcinate în dovezi de încredere și oferind rezultatele 

dorite (OCDE, 2020[1]).  

Deși interconectate, este important să se facă distincția între monitorizare și evaluare. Monitorizarea 

corespunde unui proces de rutină de colectare a dovezilor și raportare asigurându-se că resursele sunt 

utilizate corespunzător, că rezultatele sunt livrate cu succes și că etapele și obiectivele sunt îndeplinite. În 

schimb, evaluarea politicilor este o evaluare structurată și obiectivă a unei inițiative, în desfășurare sau 

finalizată, a proiectării, implementării și a rezultatelor acesteia. Scopul evaluării este de a stabili relevanța 

și îndeplinirea obiectivelor, coerența, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea acesteia, precum 

și valoarea sau semnificația unei politici (OCDE, 2020[1]).  

Această perspectivă sistemică permite o discuție completă asupra modului în care evaluarea poate 

contribui la ciclul de politici, precum și o privire de ansamblu asupra instrumentelor politicilor care se 

bazează pe evaluare, cum ar fi bugetarea și reglementarea. O configurație instituțională solidă poate ajuta 

la alinierea eforturilor de evaluare izolate și neplanificate la abordări mai formale și mai sistematice. 

Promovarea unei mai bune calități și utilizări poate avea un impact mai mare în asigurarea faptului că 

evaluarea își atinge pe deplin scopul. Un studiu recent al OCDE a demonstrat că, în general, țările 

manifestă un angajament puternic față de evaluarea politicilor. Unele țări au prevăzut evaluarea politicilor 

în constituțiile lor, iar aproximativ două treimi dintre țările respondente au dezvoltat o formă de cadru legal 

pentru evaluarea politicilor. În mod similar, majoritatea țărilor au adoptat linii directoare privind evaluarea 

politicilor aplicabile la nivelul întregii guvernări (OCDE, 2020[1]). 

Prin urmare, obiectivul unei evaluări este de a identifica lecții învățate prin evidențierea realizărilor și 

punctelor slabe cheie. În plus, o evaluare oferă recomandări specifice pentru a documenta alegerile 

factorilor de decizie în stabilirea pașilor strategici viitori. Scopul evaluării unei politici nu este acela de a 

evalua dacă fiecare activitate a fost implementată și în ce măsură, ci mai degrabă de a vedea dacă 

strategia sau politica publică a putut contribui la îmbunătățirea eforturilor unei țări în prevenirea și 

combaterea corupției.  

În domeniul integrității publice și anticorupției, unde sunt necesare eforturi continue și coerente pentru a 

obține o schimbare durabilă, cheia o reprezintă dezvoltarea unei abordări strategice pentru sectorul public 

care să se bazeze pe dovezi și care să vizeze atenuarea riscurilor de integritate publică. O astfel de 

abordare strategică necesită stabilirea de obiective și priorități strategice pentru sistemul de integritate 

publică pe baza unei abordări bazate pe riscuri a încălcărilor standardelor de integritate publică, precum 

și dezvoltarea unor repere și indicatori și colectarea de date credibile și relevante privind nivelul de 

implementare, performanță și eficacitate globală a sistemului de integritate publică (OECD, 2017[2]). Pentru 

a evalua astfel de eforturi strategice, OCDE a dezvoltat o metodologie care se bazează pe o experiență 

vastă în sprijinirea țărilor în eforturile lor de a promova integritate publică și strategii anticorupție prin 

Evaluări de Integritate și sprijin pentru implementare. În plus, metodologia este bazată pe recomandări 

internaționale, cercetare și experiențe privind strategiile anticorupție, precum și pe contextul țării, inclusiv 

pe resursele economice și umane disponibile pentru a pune în aplicare o strategie (Pyman, Eastwood and 

Elliott, 2017[3]; Hussmann, 2007[4]; UNODC, 2015[5]; Schütte, 2017[6]; Doig, 1995[7]; G20, 2021[8]).  
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Pentru a crește validitatea concluziilor, metodologia de evaluare combină metode cantitative și calitative 

și se bazează pe diferite surse de informații și pe un proces iterativ (Johnsøn and Søreide, 2013[9]; 

Mathisen et al., 2011[10]):  

 Aplicarea metodelor mixte: Evaluările OCDE se bazează pe o combinație de metode cantitative 

și calitative. Acolo unde sunt disponibile date cantitative și de o calitate solidă, acestea sunt luate 

în considerare și analizate.  

 Triangularea: Raportarea la o singură sursă de date sau la o tehnică analitică într-un domeniu 

complex, cum ar fi integritatea, reduce încrederea în concluziile evaluării. Ca atare, evaluările 

OCDE folosesc informații care provin din diferite surse pentru a triangula și a crește validitatea 

constatărilor.  

 Proces iterativ: evaluările OCDE au loc în etape pentru a asigura un feedback iterativ între 

colectarea și analiza datelor. Un prim pas include revizuirea documentelor suport completată de 

culegerea de informații din chestionare, interviuri și discuții de grup cu cele mai relevante părți 

interesate. În unele cazuri, pot fi utilizate instrumente suplimentare, precum chestionare, indicatori 

și contrastarea datelor brute din mai multe surse. 

Evaluarea Stategiei Naționale Anticorupție a României (SNA) 2016-2020 

Potrivit autorităților române, Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020 a fost elaborată în urma 

unui proces complex de consultare publică, în care au fost implicate aproximativ 90 de entități din 

societatea civilă, instituții publice şi mediul de afaceri. Ministerul Justiției (MJ) a condus acest proces care 

a durat aproximativ 6 luni (European Commission, 2016[11]). Strategia a fost aprobată printr-un act normativ 

și publicată în Monitorul Oficial al României. SNA 2016-2020 are un angajament permanent față de 

europenism și de modernizarea instituțiilor și a procedurilor administrative generale (Enache Pirtea & 

Associates, 2020[12]). O serie de părți interesate din țară au susținut acest proces, inclusiv instituții cu 

atribuţii de prevenţie, precum și de aplicare a legii. Caseta 1.1 oferă o imagine de ansamblu asupra 

principalelor părți interesate ale sistemului actual de integritate din România.  
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Caseta 1.1. Părți interesate importante ale Sistemului de Integritate din România 

Principalele părți interesate ale Sistemului de Integritate din România sunt: 

 Secretariatul Tehnic al SNA 2016-2020 din cadrul Ministerului Justiției. Secretariatul 

Tehnic, creat în cadrul Direcţiei de Prevenire a Criminalităţii, își asumă responsabilitatea pentru 

coordonarea centrală a Strategiei Naționale Anticorupție. Este responsabil cu promovarea, 

implementarea, monitorizarea, raportarea și evaluarea Strategiei. Responsabilitățile sale includ 

elaborarea de rapoarte anuale de monitorizare, organizarea de misiuni de evaluare la fața 

locului și asistenţă în materie de integritate atât pentru instituțiile de la nivel central, cât și pentru 

cele din cadrul administraţiei publice locale, convocarea platformelor părților interesate, 

furnizarea de sprijin metodologic pentru evaluarea riscurilor de corupție și pentru planurile de 

integritate și comandarea de sondaje și cercetări de fond.  

 Direcția Națională Anticorupție (DNA). Înființată în 2002, DNA este o structură de parchet 

care se concentrează pe abordarea cazurilor de corupție la nivel mediu și înalt. Entitate 

independentă, operează în mod independent față de instanțe și alte autorități publice.  

 Agenția Națională de Integritate (ANI). Agenția Națională de Integritate a fost înființată în 

2007 cu scopul principal de a efectua verificarea administrativă a declarațiilor de avere și de 

interese. Este responsabilă pentru colectarea, monitorizarea și verificarea acestor declarații 

pentru a identifica situaţiile de conflicte de interese, averi nejustificate și incompatibilități. ANI 

este o instituţie autonomă și trimite neregulile autorităților competente pentru a stabili sancțiunile 

ce se impun.  

 Direcția Generală Anticorupție (DGA). DGA este o unitate de politică judiciară din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne (MAI), competentă cu investigarea faptelor de corupție comise de 

personalul din cadrul MAI, incluzând poliție, jandarmerie și unități de frontieră. Uneori sprijină 

DNA în investigarea unor cauze penale complexe. De asemenea, desfășoară activități 

preventive, inclusiv de formare și evaluare a riscurilor pentru structurile din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne.  

 Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Consiliul Superior al Magistraturii este responsabil 

pentru garantarea independenței justiției. Este împărțit în două părți, o secție care se ocupă de 

judecători și alta de procurori. Are competență exclusivă de a recruta și gestiona cariera 

judecătorilor și procurorilor și poate acționa ca instanță disciplinară.  

 Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Înființată în 2016, ANABI are 

competenţa de a urmări și identifica bunurile provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și 

de a gestiona bunurile asupra cărora a fost dispus sechestrul sau confiscarea. Are rolul de a 

asigura o rată ridicată de executare a ordonanţelor/hotărârilor de confiscare emise de 

procurori/judecători. 

Sursă: Strategia Națională Anticorupție (just.ro) 

 

  

http://sna.just.ro/Introducere
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SNA 2016-2020 a avut în vedere atingerea a șase rezultate de bază: 

 Atingerea mediei UE în ceea ce privește percepția și mentalitatea publică internă asupra 

dimensiunii corupției în România. 

 Reducerea semnificativă, cu cel puțin 50%, a cazurilor de fraudă și corupție a procedurilor de 

achiziție publică și a incidentelor de integritate în sectoarele vulnerabile identificate. 

 Implementarea măsurilor preventive anticorupție în peste 80% dintre instituțiile publice și 

întreprinderile publice, ca parte a unui plan de integritate bazat pe analize de risc și standarde de 

control managerial intern . 

 Îndeplinirea obiectivelor Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și asimilarea instituțională 

națională a procedurilor de evaluare, ca o garanție a ireversibilității măsurilor de consolidare a 

integrității în exercitarea funcțiilor publice. 

 Aderarea la Convenția Anti-Mită a OCDE. 

 Promovarea regională și internațională a experienței anticorupție a României. 

Pentru a obține aceste rezultate, SNA și-a propus să urmărească șase obiective generale, care, la rândul 

lor, sunt împărțite fiecare într-o serie de obiective specifice, activități, responsabilități și termene 

(Figura 1.1).  

Figura 1.1. Obiectivele generale ale Strategiei Naționale Anticorupție a României 2016-2020 

 

Sursă: Strategia Națională Anticorupție (just.ro) 

Monitorizarea SNA a avut loc prin vizite la fața locului efectuate de Ministerul Justiției („misiuni tematice”, 

a se vedea și Capitolul 0) și prin implicarea tuturor părţilor interesate, grupate în cinci platforme de 

cooperare: 

 Platforma autorităților independente și a instituțiilor anticorupție 

 Platforma administratiei publice centrale 

General Objective 1: Development of a culture of transparency for open governance at central and local level

General Objective 2: Increasing the institutional integrity by including the corruption prevention measures as mandatory elements 
of the managerial plans and their periodical evaluation as integral part of administrative performance

General Objective 3: Strengthening integrity, reduction of vulnerabilities and corruption risks in priority sectors and fields of activity

General Objective 4: Increasing the level of knowledge and understanding of the integrity standards by employees and the 
beneficiaries of the public services

General Objective 5: Strengthening the performance in the anticorruption field by criminal and administrative means

General Objective 6: Increasing the level of implementation of anticorruption measures by approving the integrity plan and the 
periodic self-assessment at the level of all central and local public institutions, including the subordinated and co-ordinated 
institutions, as well as of public enterprises

http://sna.just.ro/Obiective+generale+%C8%99i+specifice%2C+ac%C8%9Biuni+principale
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 Platforma administraţiei publice locale – coordonată în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

 Platforma mediului de afaceri 

 Platforma societății civile 

Acest raport evaluează SNA din România. În timp ce nivelul de implementare a strategiei reprezintă o 

dimensiune importantă de analizat, evaluarea SNA înseamnă mai mult decât implementarea și obținerea 

de rezultate pentru a cerceta schimbările la care a contribuit SNA și în ce măsură și cum rezultatele dorite 

au fost atinse (OECD, 2017[13]). 

Prin urmare, evaluarea a fost efectuată având în vedere următoarele întrebări directoare de-a lungul 

dimensiunilor de evaluare descrise mai sus:  

 Relevanță: Au fost strategia și obiectivele strategice concepute pentru a răspunde nevoilor și 

priorităților țării? În ce măsură sunt încă valabile obiectivele? Părțile interesate au un sentiment de 

control?  

 Coerență: A fost coerentă cu alte reforme și politici guvernamentale în domenii cheie relevante 

(coerență externă)? Au fost diferitele Obiective Generale concepute astfel încât să se consolideze 

reciproc și să creeze sinergia, iar obiectivele și activitățile specifice au fost relevante pentru a 

contribui la atingerea rezultatelor și a obiectivelor specifice (coerență internă)? 

 Eficacitate: În ce măsură a atins impactul preconizat și un nivel adecvat de implementare? Care 

au fost factorii majori care au influențat îndeplinirea sau neîndeplinirea obiectivelor? 

 Eficiență: Cât de bine au fost utilizate resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor? Au fost 

obiectivele implementate la timp? Cu toate acestea, având în vedere puținele informații despre 

datele bugetare, a fost dificil să fie evaluată eficiența SNA. 

 Impact: Ce diferențe a produs Strategia? Care au fost schimbările pozitive și au existat consecințe 

nedorite? 

 Sustenabilitate: Cum s-a bazat pe eforturile anterioare de prevenire și combatere a corupției și 

cât de probabil este ca schimbările implementate să dureze în timp? 

Urmărind metoda mixtă, triangularea și abordarea iterativă, informațiile pentru această evaluare au fost 

obținute prin diferite canale. În primul rând, OCDE a efectuat o evaluare inițială bazată pe revizuirea 

informațiilor relevante colectate prin documentare și furnizate de autoritățile române, cum ar fi, de exemplu, 

rapoartele de monitorizare ale SNA, precum și rapoartele altor organizații. În al doilea rând, SNA 2016-

2020 a fost evaluată în raport cu Indicatorul de Integritate Publică (PII) al OCDE în baza Principiului 3 al 

Recomandării OCDE privind Integritatea Publică (Calitatea Cadrului Strategic) pentru a compara SNA în 

raport cu practica Statelor Membre OCDE (OECD, 2017[2]). Caseta 1.2 oferă un scurt rezumat al 

Indicatorilor de Integritate Publică OCDE. În al treilea rând, interviurile virtuale și discuțiile focus-grup cu 

părțile interesate relevante din sectorul public, societatea civilă și mediul de afaceri privat au completat 

cercetarea documentară. 

În cele din urmă, OCDE a realizat un sondaj online în rândul entităţilor implicate în implementarea SNA 

2016-2020 (sondajul OCDE din 2021 privind platformele de cooperare) pentru a comunica evaluarea 

progreselor înregistrate și pentru a identifica domeniile care trebuie îmbunătățite. 
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Caseta 1.2. Indicatorii OCDE de Integritate Publică 

Recomandarea OCDE privind Integritatea Publică oferă factorilor de decizie o viziune pentru o strategie 

de integritate publică. Ea mută accentul de la politicile ad-hoc de integritate la o abordare dependentă 

de context, comportamentală, bazată pe risc, cu accent pe cultivarea unei culturi a integrității în întreaga 

societate.  

De la adoptarea Recomandării OCDE, un Grup Operativ format din șapte membri ai Grupului de Lucru 

OCDE al Inalților Funcționari de Integritate Publică (SPIO) a dezvoltat un cadru pentru un set de 

indicatori (Indicatori de Integritate Publică, IIP) pentru a măsura implementarea cu succes a 

Recomandării OCDE privind Integritatea Publică. Cadrul stabilește indicatori standard pentru pregătirea 

și reziliența sistemului de integritate publică la nivel național pentru a preveni corupția, gestionarea 

defectuoasă și risipa de fonduri publice și pentru a evalua probabilitatea detectării și atenuării diferitelor 

riscuri de corupție de către diferiți actori din sistem. 

IIP combină subindicatorii care stabilesc garanții legale, procedurale și instituționale minime pentru 

independența, mandatul și capacitatea operațională a actorilor esențiali din sistemul de integritate cu 

subindicatori orientați spre rezultate, bazați pe date administrative și anchete. IIP aplică o abordare cu 

metode mixte, bazându-se atât pe date administrative, cât și pe informațiile de tip big data furnizate 

direct de guverne și sondaje. 

Ca atare, acești noi Indicatori de Integritate Publică ai OCDE:  

 oferă măsuri obiective și credibile ale diferitelor elemente ale unui sistem de integritate publică;  

 sunt semnificativi pentru guverne deoarece sunt creați de OCDE împreună cu guvernele și nu 

se bazează pe evaluări subiective ale experților. Scopul nu este de a oferi clasamente pe țări, 

ci un instrument pentru studierea și comunicarea unor politici mai bune; 

 reprezintă primul set cuprinzător de indicatori bazați pe un instrument juridic internațional 

convenit de la OCDE și nu numai, aderând la aceleași standarde statistice înalte ca și alți 

indicatori OCDE și sunt validați de țările membre OCDE; 

 oferă o alternativă mai bună la măsurile existente, permițând o analiză a impactului eforturilor 

de combatere a corupției, asociind datele dezagregate cu o serie de rezultate economice și 

sociale. IIP ar putea oferi, de asemenea, baza pentru stabilirea raporturilor cost-eficacitate și 

cost-beneficiu. 

Până în prezent, OCDE a dezvoltat indicatorii și subindicatorii pentru șase principii ale Recomandării 

OCDE, iar o primă măsurare a avut loc pentru Principiul 3 care acoperă cadrul strategic pentru politicile 

de integritate. Sub-indicatorii selectați ai datelor au fost publicați în cea mai recentă publicație OCDE 

Government at a Glance 2021 (OCDE, 2021[14]). 

Sursă: Divizia de Integritate a Sectorului Public OECD  
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Capitolul analizează peisajul politic românesc la două niveluri distincte, deși 

interdependente – tendințe de bază pe termen lung și dispute politice pe 

termen scurt. Ambele aspecte sunt cruciale pentru a înțelege cum, când și 

de ce Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 a reușit să facă progrese 

în combaterea corupției în România. De asemenea, recunoaște istoricul 

formidabil al României în ceea ce privește activitatea de aplicare a legii; 

identificând în același timp cadrul confuz în care a fost desfășurată. Capitolul 

oferă un cadru interpretativ pentru analiza politicilor de integritate într-o gamă 

largă de probleme, inclusiv amenințările la adresa statului de drept, tensiunile 

sociale și rolul reformelor anticorupție la nivel subnațional. 

  

2 Contextul Strategiei Naționale 

Anticorupție a României 2016-2020: 

principalele rezultate și provocările 

rămase 
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Pentru a evalua punctele forte și punctele slabe relative ale Strategiei Naționale Anticorupție a României 

2016-2020, este necesar să luăm în considerare peisajul politic românesc la două niveluri distincte, deși 

interdependente: tendințe de bază pe termen lung, precum și dispute politice pe termen scurt.  

În primul rând, această evaluare oferă o imagine de ansamblu asupra contextului anului 2016 din România, 

în special atunci când SNA a fost discutată și aprobată. În al doilea rând, oferă o imagine a provocărilor 

guvernării în țară, în special luând în considerare nivelul de fond al corupției. Cuprinzând acestea, 

evaluarea situează SNA în contextul în care a fost implementată: arena politică internă a politicii românești 

din ultimii cinci ani. Ambele aspecte sunt cruciale pentru a înțelege cum, când și de ce strategia a reușit 

să facă progrese în combaterea corupției în România. Toate aceste variabile luate împreună ridică o 

întrebare serioasă cu privire la asumarea agendei anticorupție de către conducerea politică din România, 

precum și cu privire la provocările care rămân pentru a asigura ireversibilitatea progreselor înregistrate 

către o bună guvernare de la momentul aderării la UE. Interviurile efectuate pentru această evaluare au 

arătat clar că, la sfârșitul perioadei de implementare a SNA 2016-2020, rămâne neclar în ce măsură 

anticorupția este o agendă impusă de actori externi (de exemplu, organizațiile internaționale) și dacă acele 

politici într-adevăr abordează problemele și prioritățile locale (Lacatus and Sedelmeier, 2020[15]). 

SNA 2016-2020 a avut la bază momentul anticorupție din anul 2016, dar nivelurile 

ridicate ale corupției rămân un motiv de îngrijorare  

SNA 2016-2020 a fost elaborată în perioada Summit-ului Anticorupție de la Londra din 2016, o perioadă 

în care a existat un avânt sincer – deși trecător – în jurul eforturilor anticorupție, atât la nivel național, cât 

și internațional. România și-a asumat o serie de angajamente la Summit, dintre care unele sunt reflectate 

în însăși SNA 2016-2020 (Goverment of Romania, 2016[16]). 

Poate că angajamentul țării cu ocazia Summitului din 2016 nu este surprinzător, având în vedere că acesta 

a venit la scurt timp după ce Prim-Ministrul Victor Ponta și-a dat demisia în fața protestelor masive 

anticorupție de la sfârșitul anului 2015. Aceste proteste au venit în urma unui incendiu letal la Clubul 

Colectiv și au reprezentat o revărsare de furie populară față de aplicarea îndoielnică a reglementărilor de 

siguranță și starea precară a sectorului sănătății publice, adâncită de ani de corupție (Creţan and O’Brien, 

2019[17]). 

În același timp, eforturile de aplicare a legii anticorupție ale României au fost lăudate la nivel internațional, 

fiind deosebit de apreciate performanța DNA și a procurorului său șef Laura Codruța Kövesi. Din 2008 

până în 2015, agenda anticorupție ambițioasă susținută de cerințele europene de aderare și post-aderare 

a dus la numeroase „condamnări în rândul funcționarilor publici de rang înalt, a oamenilor de afaceri și a 

mogulilor mass-media” (Bertelsmann, 2020[18]). SNA 2016-2020 a urmărit în mod clar să se bazeze pe 

acest moment, profitând de stabilitatea legislativă și instituțională a cadrului anticorupție existent (Ministry 

of Justice of Romania, 2018-2020[19]).  

Evenimentele din ultimii cinci ani, și anume lipsa de sprijin politic pentru agenda anticorupție și tensiunile 

politice constante, au ilustrat că această presupunere a fost, din păcate, greșită. Mai mult, un raport al 

Băncii Mondiale afirmă că SNA, concepută cu participarea actorilor sociali relevanți și a instituțiilor, a fost 

lipsită de la început de angajamentul politicienilor. În ciuda sprijinului public și a declarațiilor politice privind 

toleranța zero cu privire la corupție, raportul subliniază că Parlamentul nu a manifestat un angajament 

puternic față de diminuarea corupției și nici față de punerea în aplicare a Strategiei menționate (World 

Bank, 2017[20]). 

Cu toate acestea, până la aprobarea SNA 2016-2020, este adevărat că România făcuse progrese în ceea 

ce privește cadrul instituțional și legislativ de luptă împotriva corupției. Direcția Națională Anticorupție 

(DNA) din România, înființată în 2002, gestionează cazurile de corupție la nivel mediu și înalt și este una 

dintre cele mai de încredere instituții din România. În 2016, 60% dintre români au declarat că au încredere 
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sau încredere sporită în DNA față de mai puțin de 11% în Parlament. De asemenea, în 2016, au fost 

trimise în judecată 403 dosare de corupție, inclusiv 161 de cazuri de mare anvergură și peste 1.000 de 

persoane.  

O situație similară s-a întâmplat și în cazul Agenției Naționale de Integritate (ANI). Verificările 

administrative ale declarațiilor de avere și interese efecuate de ANI au condus la confiscări nejustificate 

de avere și demiteri ale funcționarilor publici, inclusiv la nivel înalt, pentru conflicte de interese și 

incompatibilități. Aceste sancțiuni, împreună cu componenta de transparență a declaraţiilor de avere şi de 

interese au contribuit la reducerea interesului pentru corupție. În 2016, ANI a publicat aproape 7 milioane 

de declarații de avere (World Bank, 2017[20]).  

Cu toate acestea, interviurile efectuate pentru această evaluare au evidențiat că provocările identificate în 

2017 sunt încă restante, în ciuda succesului urmăririi penale efectuate în cauzele de corupţie. Mai mult, 

acestea au evidențiat că este nevoie de mai multă muncă, în special în ceea ce privește prevenirea, unde 

progresele au fost fragmentare și identificate mai degrabă cu indivizi decât cu instituții.  

Patru ani mai târziu, situația privind încrederea cetățenilor în instituțiile lor și percepția generală asupra 

corupției rămâne neschimbată.  

 Un studiu recent al Fundației Bertelsmann descrie corupția drept „cea mai importantă temă din 

politica [națională]” (Bertelsmann, 2020[18]).  

 România ocupă locul 44 din 100 în Indicele de percepție a corupției 2020, ocupând locul 69 în 

lume și ultimul în Uniunea Europeană, la egalitate cu Bulgaria și Ungaria (Transparency 

International, 2020[21]).  

 Un sondaj reprezentativ la nivel național pe 1050 de adulți, realizat în 2019 de către INSCOP 

Research, a constatat că cea mai comună preocupare populară a fost nivelul corupției din țară, 

84.2% dintre cetățeni raportând că sunt destul de preocupați sau foarte preocupați de corupție 

(INSCOP, 2019[22]).  

 Un sondaj al oamenilor de afaceri publicat de Comisia Europeană în același an a relevat că un 

uimitor procent de 97% dintre cei chestionați considerau că corupția este „răspândită pe scară 

largă” în țară. În mod similar, 83% dintre cetățenii români chestionați pentru Comisia Europeană 

au considerat corupția ca fiind răspândită pe scară largă (European Commission, 2019[23]).  

 Barometrul Global al Corupției al Transparency International, realizat în 2020, a constatat că 4 din 

5 oameni consideră corupția o problemă mare – aceasta este cu aproape 20 de puncte procentuale 

mai mare decât media UE. Mai mult, 44% dintre români cred că corupția a crescut în cele 12 luni 

de la interviu, al patrulea cel mai mare număr din UE și cu 12 puncte procentuale peste media UE 

(Transparency International, 2021[24]). 

 Un alt sondaj al funcționarilor publici români, realizat în 2020 de Ministerul Justiției, a constatat că 

64% dintre respondenți au considerat corupția „destul de” sau „foarte” răspândită, deși, în mod 

interesant, doar 33% au considerat că acest lucru se aplică administrației publice centrale (Ministry 

of Justice of Romania, 2020[25]).  

Percepția pe scară largă a nivelurilor ridicate de corupție nu este probabil surprinzătoare, având în vedere 

relatările elocvente în jurul corupției avute în discursul politic național în ultimii ani. Climatul politic 

tumultuos, caracterizat de scandaluri de corupție, proteste anticorupție și reportaje frecvente în presă, a 

lăsat probabil o impresie asupra respondenților la sondajele menționate mai sus.  

Deși nu subevaluează gravitatea problemei, întrebările legate de experiența directă cu corupția din partea 

cetățenilor și a afacerilor indică cifre mai sobre. În timp ce 97% dintre cei 300 de oameni de afaceri români 

chestionați pentru sondajul Comisiei Europene au considerat că corupția este larg răspândită, doar 4% au 

raportat că au întâlnit solicitări de cadouri, favoruri sau mită în schimbul permiselor și serviciilor (Bąkowski 

and Voronova, 2017[26]). De asemenea, doar 9% dintre cetățenii chestionați în 2019 pentru studiul Comisiei 
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Europene au declarat că au experimentat sau au fost martori la corupție în ultimele 12 luni (European 

Commission, 2019[23]).  

În ciuda acestei aparente discrepanțe între percepții și experiența directă, cele mai recente date disponibile 

din ediția 2021 a Barometrului Global al Corupției indică faptul că românii se confruntă cu cele mai mari 

rate de mită din Uniunea Europeană. Barometrul Global al Corupției a constatat că 1 din 5 români care au 

intrat în contact cu servicii publice cheie, cum ar fi asistența medicală sau instituţiile emitente de documente 

oficiale, au dat mită pentru a accesa serviciul de care aveau nevoie (Transparency International, 2021[24]). 

Aceasta este de aproape 3 ori mai mare decât media UE. Clinicile publice și centrele de sănătate sunt 

deosebit de problematice, 22% dintre pacienți fiind nevoiți să dea mită. 

În mod similar, orice strategie anticorupție ar trebui să țină seama de contextul mai larg de guvernare și 

de provocările mai ample din cadrul administrației publice naționale. O Evaluare a Guvernării Publice 

realizată de OCDE în 2016 a evidențiat trei probleme interguvernamentale de bază cu o influență clară 

asupra SNA 2016-2020 (OECD, 2016[27]): 

 În primul rând, „evoluția graduală către elaborarea politicilor bazate pe dovezi.” Cu alte cuvinte, 

faptul că diagnosticarea problemelor și utilizarea datelor pentru a comunica politicile publice au 

fost – și în general încă sunt – subdezvoltate. SNA 2016-2020 nu a inclus politici bazate pe dovezi, 

ci bazate în principal pe angajamente internaționale anticorupție, precum și pe aspecte 

neimplementate în SNA anterioară.  

 În al doilea rând, lipsa unei „abordări consecvente și logice a succesiunii reformelor”, care 

subminează capacitatea instituțiilor românești de a potrivi intențiile cu rezultatele. Acest lucru este 

evidențiat în mod clar de o „teorie a schimbării” lipsă, așa cum este explicată în detaliu în 

Capitolul 3 (Către o teorie coerentă a schimbării) precum și de lipsa unui plan de acțiune clar definit 

și secvențial pentru implementarea SNA 2016-2020.  

 În cele din urmă, necesitatea unui „angajament mai proactiv al Parlamentului pentru a stimula 

asumarea (politică) a agendei de reformă și pentru a promova responsabilitatea” (OECD, 2016[27]). 

Asumarea agendei anticorupție de către clasa politică din România lipsește cu desăvârșire, dovadă 

în acest sens fiind faptul că Parlamentul nu a discutat și nici nu a luat în considerare reforme cheie 

pentru îndeplinirea angajamentelor SNA 2016-2020.  

Un studiu recent al Ministerului Justiției a evidențiat o a patra și chiar mai gravă problemă, și anume 

amestecul nejustificat al politicului în funcționarea administrației publice, pe care mulți oficiali publici 

chestionați de Ministerul Justiției îl indică drept un factor cheie al corupției. Interesant este că interviurile 

cu persoane condamnate pentru corupție în România, efectuate de Ministerul Justiției, coroborează 

această opinie, întrucât mulți dintre făptași și-au explicat decizia de a se angaja în corupție ca urmare a 

deciziilor și presiunilor (Ministry of Justice of Romania, 2020[25]).  

De asemenea, Fundaţia Bertelsmann subliniază o creştere a clientelei politice în eşaloanele superioare 

ale funcţiilor publice, având în vedere că cei cu calificări slabe dar cu legături bune de partid au fost numiţi 

în posturi de conducere, ceea ce a subminat integritatea administraţiei publice. Acest punct este subliniat 

de fluctuația continuă ridicată a oficialilor de rang înalt, în funcție de afilierile lor politice, ca urmare a 

schimbărilor guvernamentale. Acest lucru a determinat Fundația Bertelsmann să concluzioneze că 

„România continuă să fie caracterizată de o tradiție profund înrădăcinată a reformelor simulate și a 

fenomenului capturării statului” (Bertelsmann, 2020[18]).  

În ceea ce privește zonele cele mai afectate de corupție, studiul Ministerului Justiției a constatat că 50% 

dintre funcționarii publici chestionați au considerat că există un nivel ridicat de corupție în rândul partidelor 

politice și a politicienilor, 43% exprimând aceeași părere despre Parlament (Figura 2.1). Sondajul 

Barometrului Global al Corupției al Transparency International, realizat în rândul a 4.000 de cetățeni 

români, arată că membrii Parlamentului sunt văzuți ca implicați în corupție de mai mult de jumătate dintre 

români (51%), urmați de oficialii guvernamentali naționali cu 40% (Transparency International, 2021[24])  
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Figura 2.1. Percepții asupra corupției în România (pe instituții)  

 

Sursă: (Transparency International, 2021[24]) 

Procesele cele mai afectate au fost considerate de oficialii publici ca fiind frauda în procesele de selecție 

și angajare, nepotismul și fapte minore de mituire în furnizarea de servicii. Studiul MJ din 2020 a 

concluzionat că în rândul funcționarilor publici (Ministry of Justice of Romania, 2020[25]):  

“există o toleranță ridicată față de corupție... Mituirea și traficul de influență sunt infracțiuni subsumate practicilor 
sociale precum acordarea, reciprocitatea, sprijinul și schimbul de informații în cadrul familiilor, rețelelor sociale 
și comunităților.” 

Deosebit de îngrijorător este faptul că doar 14% din cei 1.365 de funcționari chestionați au răspuns că 

angajații din administrația publică au fost sancționați „des” sau „foarte des” pentru săvârșirea de acte de 

corupție; 59% au răspuns cu „nu știu” (Ministry of Justice of Romania, 2020[25]). 

Din cauza provocărilor de coordonare și implementare a SNA, platformele sale 

riscă să devină un “tigru fără dinți” 

SNA 2016-2020 a fost elaborată sub un guvern tehnocrat interimar și a continuat sub guvernul ales 

democratic în anul 2017. În rezumatul SNA 2016-2020, Comisia Europeană a vorbit despre o „lipsă de 

voință/atitudini politice uniforme la vârf”, precum și despre o „lipsă de stabilitate legislativă și de sprijin 

continuu al Parlamentului”, ca provocări întâmpinate în timpul implementării (European Commission, 

2016[11]). Începând din ianuarie 2017, au apărut proteste masive de stradă ca răspuns la încercările noii 

administrații de a inversa sau de a bloca agenda anticorupție și de a controla independența judiciară. 

Următoarea perioadă până în 2020 a fost marcată de tensiuni politice, patru prim-miniștri și mai mulți 

miniștri de cabinet fiind înlocuiți în aceeași perioadă legislativă.  

Contestarea politică a agendei anticorupție din 2016 nu a fost cu totul nouă. Evaluarea OCDE a SNA 2012-

2015, de exemplu, a evidențiat o „încercare notorie în 2013 de a proteja deținătorii de funcții politice de 

răspundere” prin exceptarea membrilor Parlamentului de la procedura urmăririi penale (OECD, 2015[28]). 

Mai mult, în 2017, au fost introduse o serie de propuneri care au inițiat un efort de a elimina multe dintre 

succesele în lupta împotriva corupţiei pe care România le-a obţinut în deceniul precedent. Deși nu este 

prezentă intenția de a oferi o istorie cuprinzătoare a evoluțiilor politice din perioada 2016-2020, este 
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necesar să se evidențieze o serie de probleme care au subminat eforturile privind anticorupția și statul de 

drept în sens mai larg.  

Reforme referitoare la Codul Penal și la Codul de procedură penală  

În 2017, Guvernul a încercat să aducă modificări Codului Penal prin adoptarea Ordonanței 13 din 2017. 

Această ordonanță a avut drept scop să rezolve condițiile precare din centrele de detenție și să includă în 

lege deciziile restante ale Curții Constituționale și Directiva UE 2016/343/UE (privind întărirea unor aspecte 

ale prezumţiei de nevinovăţie şi ale dreptului de a fi prezent la judecată în procesul penal). Cu toate 

acestea, Ordonanța 13 a inclus mai multe prevederi privind amnistia pentru infracțiunile de corupție, 

reducerea pedepselor cu închisoarea și dezincriminarea abuzului în serviciu în anumite cazuri. (Reuters, 

2019[29]).  

Totodată, a fost adoptat și transmis Parlamentului un proiect de lege privind grațierea generală a 

persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave. Aceste acțiuni guvernamentale au provocat furia 

publicului și au dus la proteste imediate de stradă. În cele din urmă, Guvernul a adoptat Ordonanța 14 din 

2017, care a abrogat modificările problematice ale Codului Penal. De asemenea, Curtea Constituțională a 

respins ca inadmisibilă contestația de constituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a confirmat că 

modificările la Codul de Procedură Penală rămân abrogate. Aceste idei nu au fost însă complet 

abandonate și au fost reactivate în Parlament. Inițiatorii au susținut că legislația penală și de procedură 

penală trebuie modificată pentru a include deciziile Curții Constituționale și pentru a asigura transpunerea 

integrală a Directivei Europene 2016/343/UE privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de 

nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (Romanian Parliament, 

2017[30]). Peste 300 de amendamente au fost adoptate de Parlament (Venice Comission, 2018[31]).  

Printre aceste modificări se numără: 

 Interzicerea arestării preventive pentru spălare de bani și alte infracțiuni conexe;  

 Limitarea intervalului de timp în care se pot face denunţuri; 

 Limitarea și reducerea pedepselor pentru abuzul în serviciu; 

 Creșterea sarcinii probei pentru utilizarea diferitelor măsuri și tehnici de investigație. 

În 2018-2019, evoluțiile ulterioare demonstrează nemulțumirea mai multor părți interesate față de această 

reformă. În primul rând, Curtea Constituțională a considerat neconstituționale majoritatea modificărilor din 

2018. În al doilea rând, Comisia de la Veneția a emis un aviz cu privire la modificări și a transmis câteva 

recomandări, inclusiv că „autoritățile efectuează o reevaluare generală a modificărilor la Codul penal şi 

Codul de procedură penală, printr-un proces de consultare cuprinzător și eficient” (Venice Comission, 

2018[31]). În mai 2019, o astfel de consultare a fost efectuată printr-un referendum național care a cerut 

alegătorilor să decidă dacă sunt de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiunile de 

corupție. 85% dintre alegători au fost în favoarea interzicerii și a referendumului. În cele din urmă, în iulie 

2019, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale în întregime modificările aduse Codului penal și 

Codului de procedură penală.  

Reforma legilor referitoare la sistemul judiciar  

Pe lângă modificările propuse la Codul Penal și Codul de Procedură Penală, în 2018 și 2019 au fost 

introduse modificări ale legilor referitoare la sistemul judiciar care ar putea reduce independența 

judecătorilor și procurorilor (Bertelsmann, 2020[18]). Cel mai remarcabil a fost înființarea unui organ special 

de urmărire penală, Secţia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie (SIIJ), care să investigheze 

presupusele infracțiuni și malpraxis din partea magistraților. Modificările au introdus, de asemenea, noi 

restricții privind libertatea de exprimare a magistraților și prevederi privind pensionarea anticipată forțată 

pentru judecători (European Commission, 2021[32]). Poate cel mai alarmant pentru lupta împotriva 
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corupției, aceste modificări împreună cu Decizia 358/2018 a Curții Constituționale au lăsat drum liber 

numirii și eliberării procurorilor din funcțiile înalte la ingerința executivului (GRECO, 2019[33]).  

Mai mult, a existat o încercare – respinsă ulterior de Curtea Constituţională – de „creștere a răspunderii 

materiale a magistraţilor pentru deciziile lor”. Această serie de măsuri a creat presiuni politice uriașe asupra 

magistraților și au fost condamnate în mare măsură de Comisia de la Veneția, GRECO, Comisia 

Europeană și de unele voci din sistemul judiciar însuși. În ciuda rapoartelor Comisiei Europene din 2018 

și 2019 privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare care 

exprimă îngrijorarea serioasă că „SIIJ a fost folosit pentru a crea presiuni asupra judecătorilor și 

procurorilor și pentru a schimba cursul unor dosare de corupție la nivel înalt”, legiuitorii români au mers 

înainte (European Commission, 2021[32]). Tensiunile au atins un maximum odată cu demiterea procurorului 

șef al DNA în iulie 2018.  

Alte preocupări au apărut în ultimii ani și în timp ce SNA 2016-2020 a fost implementată. Comisia 

Europeană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la independența și resursele alocate DNA, inclusiv 

restricțiile privind detașările temporare de personal la DNA, precum și o creștere a cerințelor de vechime 

pentru procurorii care lucrează în cadrul DNA, ceea ce a lăsat Direcția cu resurse insuficiente. Mai mult, 

parlamentul a refuzat ridicarea imunității în cazurile în care parlamentarii au fost suspectați de corupție, și 

a neglijat să motiveze decizia lor, ceea ce a zădărnicit mai multe anchete DNA. Rapoartele Comisiei din 

2018 și 2019 ale Mecanismului de Cooperare și Verificare au găsit dovezi ale „nerespectării independenței 

judiciare în procesul parlamentar”. Deși multe dintre aceste probleme rămân nerezolvate, Guvernul a luat 

măsuri pentru a rezolva situația. În special, prin adoptarea unui Cod de Conduită Ministerial actualizat care 

să facă referire în mod explicit la necesitatea respectării independenței sistemului judiciar (European 

Commission, 2021[32]). Deși este o problemă foarte legată de obiectivele SNA, rolul SNA și al platformelor 

în adoptarea (inclusiv prin propuneri sau consultare) Codului de Conduită Ministerial rămâne necunoscut.  

În cele din urmă, în 2020, Curtea Constituțională a hotărât ca fiind neconstituțională competența SIIJ de a 

exercita sau de a retrage căile de atac în cauzele trimise în instanţă de alte structuri de parchet pentru 

comportament infracţional. În timp ce raportul MCV din 2021 notează că SIIJ a devenit „mai puțin activ în 

intervenția în cazurile de corupție la nivel înalt aflate în curs”, acesta continuă să perturbe activitatea de 

caz, nu în ultimul rând datorită eficienței sale scăzute. Cele 7.000 de cazuri care așteaptă să fie judecate 

(dintre care doar aproximativ 500 au fost închise în 2020) întârzie justiția și crește riscul de „impunitate în 

cazurile de corupție la nivel înalt” (European Commission, 2021[32]).  

Rolul SNA 2016-2020 în reformele care afectează lupta împotriva corupției  

Chiar dacă aceste schimbări au afectat profund lupta împotriva corupției în România și ar putea eroda 

implementarea și succesul SNA, în interviurile efectuate pentru această evaluare a devenit clar că niciunul 

dintre actorii implicați în procesul de monitorizare a SNA (platforme sau experți) nu a fost consultat sau 

implicat în reformele legale privind sistemul judiciar. Acest lucru indică un proces de monitorizare a SNA 

care a fost, probabil, deconectat de la problemele restante care afectează instituțiile și politicile din țară. 

De asemenea, este clar că aceste platforme nu au fost implicate în procesul de consultare propus de 

Comisia de la Veneția și că SNA nu a inclus acțiuni pentru abordarea acestor probleme, așa cum se 

evidențiază în Rapoartele de monitorizare a implementării SNA elaborate de Ministerul Justiției. După cum 

au subliniat diferiți membri ai platformei în timpul interviurilor efectuate pentru această evaluare, acest 

lucru poate indica o strategie care nu are flexibilitate pentru a aborda problemele emergente.  
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În ciuda tensiunilor și a obstacolelor politice, progresele recente la nivel tehnic 

sunt încurajatoare  

În ciuda frământărilor politice, se pare că, cel puțin la nivel tehnic, s-au înregistrat unele progrese către 

obiectivele SNA 2016-2020 în perioada de implementare. În 2018, OCDE a remarcat că, în ciuda lipsei de 

sprijin politic, a existat o „activitate semnificativă a ministerelor de resort, a agențiilor de stat și a 

administrațiilor locale și a municipalităților în politica anticorupție”, 535 de municipalități din România 

adoptând măsuri anticorupție până în acel moment (OECD, 2018[34]). Mai încurajator, în 2020 au fost numiți 

noi șefi pentru structurile de parchet – deși nu pentru SIIJ – iar actualul Guvern a prezentat o propunere 

pentru a asigura controale corespunzătoare și echilibru în numirea și revocarea procurorilor (European 

Commission, 2021[32]). 

Acest lucru este în concordanță cu contribuția primită în timpul sesiunilor virtuale de constatare desfășurate 

pentru această evaluare, în timpul cărora mai mulți participanți au remarcat că SNA 2016-2020 a servit ca 

un fel de ancoră, un punct de referință cheie pentru activitatea anticorupție care a oferit o oarecare 

continuitate și care a permis lucrărilor să continue în domenii mai puțin controversate care nu se bazau pe 

sprijin politic la nivel înalt. În mod similar, de la punctul culminant al perioadei 2017-2019, au existat câteva 

semne mai pozitive în ceea ce privește aderarea la statul de drept de către administrațiile care au ajuns la 

putere după 2019, inclusiv un angajament politic recent adoptat de a aborda toate problemele de 

guvernare restante indicate de Comisia Europeană. După cum au menționat mai multe părți interesate în 

timpul vizitei virtuale, rolul nivelului tehnic a fost esențial pentru a determina aceste schimbări. Aceasta 

include angajamentul de a desființa SIIJ și de a revizui prevederile problematice din legile justiției care au 

fost introduse în 2018 și 2019, cum ar fi schema de pensionare anticipată a magistraților, procedurile de 

numire și revocare a procurorilor în şi din funcţii înalte și restricțiile privind libertatea de exprimare a 

magistraților.  

Încercările noului Guvern de a inversa cursul și de a se conforma recomandărilor GRECO și ale Comisiei 

Europene au întâmpinat rezistență atât din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cât și a 

Camerei Deputaților. În timp ce CSM a emis un aviz negativ asupra noii propuneri legislative a Guvernului, 

Camera Deputaților a introdus amendamente problematice, pe care Comisia de la Veneția le-a 

recomandat a fi înlăturate (Venice Comission, 2021[35]). În mod similar, lupta împotriva corupției nu a fost 

încă relansată, mai ales în urma freneziei achitărilor din 2019 și care au continuat și pe tot parcursul anului 

2020, dublată de un ritm mult mai redus al investigațiilor, chiar dacă resursele publice au rămas aceleași 

sau au crescut. Opinia generală și conducerea așteaptă rezultate mai vizibile, mai ales în contextul unei 

multitudini de acuzații privind utilizarea abuzivă a fondurilor publice în legătură cu proiecte de infrastructură 

(în ultimii ani) sau cu măsurile luate în timpul pandemiei de COVID (Enache Pirtea & Associates, 2020[12]). 

Depășirea legăturii de cazualitate dintre eficiența autorităților locale și nivelul 

corupției 

Chiar dacă contextul național și tensiunile politice sunt factorii cheie pentru înțelegerea succesului și 

provocărilor SNA, contextul local oferă sens și claritate consecințelor și provocărilor sale preconizate. În 

special, pentru că oferă o înțelegere mai profundă a intenției și direcției multor dintre obiectivele sale. Mai 

multe rapoarte au concluzionat că în România, ca și în alte state, există o legătură de cauzalitate între 

eficiența autorităților locale și nivelul de corupție (Bostan et al., 2018[36]). În interviurile realizate pentru 

această evaluare, au devenit evidente provocările și dificultățile administrației locale în fața SNA. În 

special, atunci când se referă la proprietatea acestor politici, precum și la responsabilitatea lor în 

implementare (Capitolul 0).  

În orice caz, este important să luăm în considerare mai multe aspecte ale contextului și provocărilor 

administrației locale în implementarea politicilor de integritate. România, ca multe alte ţări, este 
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caracterizată de o fragmentare excesivă a structurii administrativ-teritoriale. Cu alte cuvinte, există o serie 

de consilii județene înființate pentru populații foarte mici (sub 300.000 de locuitori), a căror activitate 

presupune costuri operaționale relativ mari. Corupția politică și corupția mică (mite mici în instituțiile 

publice) rămân o problemă importantă în România, chiar dacă s-au obținut rezultate pozitive în ceea ce 

privește cazurile de corupție la nivel înalt (Bostan et al., 2018[36]).  

Literatura de specialitate identifică diferite cauze care favorizează fenomenul corupţiei: capacitatea 

instituţională a statului de a-şi impune regulile; gradul de implicare a statului în societate; aspecte culturale 

și tradiționale și tipul de regim sau sistem politic. Un studiu recent a constatat că toate cele patru cauze 

enumerate mai sus explică situația României și pot constitui un punct de plecare pentru abordarea 

problemelor de eficiență a instituțiilor publice (Navot and Beeri, 2017[37]). În acest sens, pentru România 

rămân multe provocări, dintre care mult prea multe sunt exacerbate de corupție. Pentru a avea o idee 

despre cât de răspândită este corupția în România, anumite studii au analizat impactul asupra femeilor 

care încearcă să aibă acces la asistență medicală. Un raport recent punctează că, dacă ești viitoare mamă 

în România, probabil vei da mită pentru maternitate. Uneori, este mai rentabil să se aleagă asistența 

medicală privată, doar pentru că pe măsură ce mita se acumulează în sistemul public de sănătate, costurile 

devin comparabile.1  

Mai mult, studiul a arătat că eficienţa instituţiilor publice locale este influenţată şi de „baronii locali”. Nu 

numai că aceștia pot influența luarea deciziilor la nivel local, dar prin aducerea de voturi autorităţilor 

centrale, pot avea de asemenea o influență foarte mare asupra deciziilor la nivel central. (Bostan et al., 

2018[36]).  

Din păcate, SNA 2016-2020 este timidă în identificarea acestor probleme la nivel local sau în abordarea 

lor în obiectivele strategiilor. Aceste probleme de guvernare evidente și profund înrădăcinate nu sunt ușor 

de abordat, dar nici imposibil de depășit dacă sunt abordate corespunzător în instrumente precum 

Strategia Națională Anticorupție. 

Notă

1 “Romania: Where corruption begins before birth. Recent gains are only the beginning”, Euronews, 

https://www.euronews.com/2019/06/03/in-romania-corruption-begins-before-birth-recent-victories-show-

change-is-coming-view. 

 

https://www.euronews.com/2019/06/03/in-romania-corruption-begins-before-birth-recent-victories-show-change-is-coming-view
https://www.euronews.com/2019/06/03/in-romania-corruption-begins-before-birth-recent-victories-show-change-is-coming-view
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A treia secțiune evaluează procesul de dezvoltare și implementare a 

Strategiei Naționale Anticorupție a României 2016-2020 în raport cu reperele 

internaționale cheie. În plus, creează aspirații-cheie pentru procesul de 

dezvoltare a unei politici anticorupție și de integritate în vederea promovării 

efectelor preventive puternice ale unei astfel de politici în vigoare. Capitolul 

analizează detaliile reperelor, definițiilor și standardelor internaționale bine-

cunoscute și le aplică într-o gamă largă de situații pentru a produce noi 

perspective și recomandări pentru strategiile viitoare ale României. 

  

3 SNA 2016-2020 în raport cu bunele 

practici internaționale  
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Următoarea secțiune evaluează procesul de dezvoltare și implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 

a României 2016-2020 în raport cu reperele internaționale cheie, indeosebi: 

 Manualul de integritate publică al OCDE (OCDE, 2020[38]) și evaluarea conform Indicatorului OCDE 

de Integritate Publică pentru Principiul 3 al Recomandării OCDE privind Integritatea Publică 

(OECD, 2017[2]) 

 Strategiile Naționale Anticorupție ale UNODC: un Ghid Practic pentru Dezvoltare și Implementare 

(UN, 2015[39]) 

 Strategiile Anti-corupție ale PNUD: înțelegerea a ceea ce funcționează, a ceea ce nu funcționează 

și de ce (UNDP, 2017[40]).  

 Principiile la Nivel Înalt G20 pentru Dezvoltarea și Implementarea Strategiilor Naționale 

Anticorupție (G20, 2020[41]).  

Împreună, aceste materiale tratează considerentele majore pentru strategiile anticorupție, de la asigurarea 

unui sprijin politic la nivel înalt, la un proces de redactare incluziv, la o abordare bazată pe dovezi și riscuri 

pentru prioritizarea obiectivelor, la asigurarea alocărilor bugetare corespunzătoare și o strategie puternică 

de monitorizare.  

Un proces de redactare îmbunătățit care include o teorie a schimbării și care 

reflectă rezultatele generale dorite  

Procesul de elaborare a unei strategii naționale anticorupție este considerat pe scară largă ca fiind la fel 

de important ca și strategia rezultată în sine. Un proces cuprinzător și riguros de dezvoltare a strategiei 

poate ajuta la selectarea obiectivelor strategice relevante care sunt semnificative pentru cetățeni și 

întreprinderi; prioritizează și ordonează acțiunile într-un mod deschis pentru a aborda cele mai importante 

riscuri de integritate; și furnizează dovezile necesare pentru intervențiile care sunt cele mai rentabile și 

susceptibile de a avea cel mai mare impact (OCDE, 2020[38]). 

Responsabilitate generală și sprijin politic 

La elaborarea unei strategii care implică mai multe organisme, o opțiune este de a atribui unui mic comitet 

responsabilitatea principală pentru elaborarea documentului strategic și acordarea unui grad rezonabil de 

autonomie în elaborarea proiectului; comitetul ar fi compus din reprezentanți ai organismelor publice 

relevante (OCDE, 2020[38]) (UN, 2015[39]). Acest lucru se datorează faptului că organismul de elaborare ar 

trebui să aibă suficientă statură și legitimitate pentru a acționa ca un „campion” eficient pentru corpul de 

elaborare și, în cele din urmă, pentru strategia în sine. În România, responsabilitatea pentru coordonarea 

centrală a fost în mod clar alocată Secretariatului Tehnic al Ministerului Justiției, care a fost însărcinat cu 

implementarea, monitorizarea, raportarea și evaluarea Strategiei.  

În plus, o abordare strategică necesită un angajament la nivel înalt în timpul procesului de elaborare a 

strategiei, precum și asigurarea faptului că abordarea evită obiectivele de conformitate prea rigide și pune 

accent pe promovarea schimbării culturale în cadrul organizațiilor (OCDE, 2020[38]). De asemenea, este 

esențial să se asigure sprijinul și implicarea continuă a liderilor politici de rang înalt, precum și analiza 

diagnostică, guvernarea adecvată și sprijinul politic (UN, 2015[39]; G20, 2021[8]). Acest lucru se datorează 

faptului că o strategie și un plan de acțiune anticorupție de succes nu trebuie doar să prezinte un set 

cuprinzător de reforme de fond, ci trebuie să indice și mijloacele de asigurare a implementării coordonate. 

După cum s-a prezentat în Capitolul 0, se pare că în spatele Strategiei a existat un moment politic favorabil 

în perioada elaborării acesteia. România a avut rezultate încurajatoare și lăudate la nivel internațional 

atunci când a fost vorba de urmărirea penală a faptelor de corupție la nivel înalt și demitere a unui prim-

ministru în urma protestelor împotriva corupției. În timp ce Summitul de la Londra a adus un impuls extern 
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suplimentar agendei, România a fost, de asemenea, dornică să folosească SNA ca mijloc de aderare la 

calitatea de membru deplin al OCDE, o piatră de temelie fiind participarea la Convenția OCDE privind 

Combaterea Mituirii Funcționarilor Publici Străini în Tranzacții Comerciale Internaționale.  

SNA a fost, de asemenea, văzută ca o oportunitate de a oferi o foaie de parcurs strategică globală care 

să reunească într-un ansamblu coerent diferitele obligații internaționale anticorupție pe care țara și le-a 

asumat în diferite foruri, inclusiv MCV-ul și Raportul Anticorupție al UE, UNCAC, GRECO, Inițiativa 

Regională Anticorupție și Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est.  

Toate acestea au dus la recunoașterea corupției de către Guvernul de la acea vreme ca fiind o amenințare 

serioasă la adresa prosperității și securității naționale, așa cum a fost confirmat în Politica Națională de 

Apărare 2015-2019. Însăși SNA 2016-2020 precizează că își va asuma „un rol important în arhitectura 

politicilor publice naționale” (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]) 

Cu toate acestea, deși SNA a fost văzută în mod clar ca o prioritate, a trebuit totuși să concureze cu o 

serie de alte strategii, inclusiv printre altele cu Strategia privind Dezvoltarea Funcției Publice, cu Strategia 

pentru Consolidarea Administrației Publice, cu Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar. În timp ce 

SNA a menționat în trecere că „s-a corelat” cu aceste alte strategii, prioritizarea exactă, secvențierea și 

sinergiile au rămas neclare. După cum remarca OCDE într-o Evaluare a Guvernării Publice la acea vreme, 

„sectorul public românesc se ocupă în prezent de o multitudine de strategii, care nu sunt clar conectate 

printr-un sistem ierarhic”. În total, Guvernul român a numărat 365 de strategii separate, iar OCDE a 

subliniat că majoritatea dintre acestea au avut deficiențe grave, inclusiv „au eșuat în a face vreo legătură 

cu procesul bugetar” (OECD, 2016[27]). 

Astfel, deși sprijinul politic la nivel înalt pare să fi fost evident în timpul procesului de elaborare a strategiei, 

arhitectura exactă pentru implementarea semnificativă a fost oarecum neclară. Mai mult, potrivit 

informațiilor adunate în timpul unora dintre interviurile cu intervievaţi cheie, Guvernul tehnocrat interimar 

aflat la conducere în timp ce SNA era în curs de elaborare nu a reușit să obțină multă acceptare din partea 

politicienilor care ar moșteni responsabilitatea implementării acesteia după alegerile din decembrie 2016. 

Aceasta urma să dovedească o slăbiciune de durată odată ce Strategia s-ar fi pus în aplicare, iar 

schimbarea Guvernului a dus la o disipare rapidă a sprijinului politic pentru agenda anticorupție.  

Mai mult, așa cum se evidențiază în interviurile efectuate pentru acest studiu, Secretariatul Tehnic al 

Ministerului Justiției nu avea resurse suficiente sau putere corespunzătoare pentru a obliga alte 

departamente și agenții să-i urmeze direcția și nici nu exista o personalitate de rang înalt din Guvern 

responsabilă pentru succesul ei (de ex. Ministrul Justiţiei). În unele țări, o comisie prezidată de înalți oficiali 

și care cuprinde reprezentanți ai ministerelor sectoriale cheie este soluţia pentru coordonarea 

implementării. Acesta nu a fost cazul SNA 2016-2020, pentru care coordonarea a fost asigurată în principal 

de Ministerul Justiției, fără autoritate sau pârghie suficientă pentru a implementa reformele cheie. 

Prin urmare, România ar putea îmbunătăți procesul de coordonare pentru următoarea strategie prin 

înființarea unei entități de coordonare cu un mandat clar, sub forma unui regulament sau decret care să-i 

stabilească responsabilitățile și atribuțiile. Acest mandat ar putea sprijini în mod explicit sprijinul înalților 

funcționari pentru acest mandat și cooperarea tuturor celorlalte departamente guvernamentale și agenții 

sectoriale. 

Consultare amplă  

Buna practică internațională subliniază că un proces de elaborare a strategiei ar trebui să asigure 

includerea și participarea corespunzătoare a actorilor responsabili cu realizarea oricărei părți a strategiei 

(OCDE, 2020[38]; G20, 2021[8]) (UN, 2015[39]). Acest lucru oferă transparență procesului, deoarece permite 

o abordare a strategiei cu mai multe părți interesate. În special, consultările ar trebui să se extindă nu 

numai la conducerea politică a diferitelor agenții de implementare, ci și la personalul tehnic sau funcționarii 

publici de carieră care vor juca un rol cheie în implementarea recomandărilor strategiei. Nivelurile ridicate 
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de transparență și participare a publicului beneficiază de contribuția părților interesate. Un bun exemplu 

este cel al Letoniei (Caseta 3.1), care a stabilit prin lege o perioadă de consultare publică de minimum 2 

săptămâni și o durată nu mai mică de 30 de zile.  

Caseta 3.1. Procedura de consultare publică în Letonia (Regulament Nr. 970 din 2009) 

Regulamentul 970 din 2009 prevede notificări privind procesul de participare pe site-ul Biroului pentru 

Prevenirea și Combaterea Corupției (KNAB) cu cel mult 14 zile înainte de transmiterea documentului 

de planificare la organul decizional (adică înainte de începerea consultării interguvernamentale sau 

înainte de anunţarea la şedinţa Secretarilor de Stat).  

Procedura de consultare publică începe cu depunerea unui proiect de strategie la şedinţele Secretarului 

de Stat, unde acesta este anunţat şi făcut public. Apoi, are loc consultarea interguvernamentală (se 

numește „Armonizarea Proiectelor Anunțate”). Potrivit punctului 88 din Regulamentul de Procedură, 

există două săptămâni pentru depunerea observațiilor. Dacă există obiecții, se organizează ședințe 

ulterioare, iar consultările interguvernamentale continuă până când nu mai există obiecții sau până când 

strategia ajunge la Cabinetul de Miniștri cu unele obiecții rămase. 

Sursă: Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā (likumi.lv) 

De altfel, pentru SNA 2016-2020, România a obținut un scor total de 71% în Indicatorul de Integritate 

Publică (PII) OCDE 1.3.4 „Inclusivitatea și transparența consultărilor interguvernamentale și publice”, un 

scor peste media OCDE și în media top 10 performeri (Figura 3.1). Într-adevăr, procesul de elaborare a 

SNA s-a bazat pe un proces extins de consultare publică a aproximativ 90 de entităţii reprezentând 

administrațiile publice centrale și locale, companii private, asociații de afaceri și societatea civilă (European 

Commission, 2016[11]). A existat și un portal dedicat de consultare publică (https://www.just.ro/despre-

noi/programe-si-strategii/strategii-nationale/). Cu toate acestea, acest portal de consultare nu conține 

rezumate cu răspunsuri la toate comentariile transmise în timpul procesului de consultare. În plus, în timp 

ce reperul IIP impune ca consultarea prin dezbateri publice să fie obligatorie, în România această 

consultare a fost efectuată doar la cerere, așa cum se prevede în Legea 52 din 2003.  

https://likumi.lv/ta/en/en/id/197033-procedures-for-the-public-participation-in-the-development-planning-process
https://www.just.ro/despre-noi/programe-si-strategii/strategii-nationale/
https://www.just.ro/despre-noi/programe-si-strategii/strategii-nationale/
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Figura 3.1. Indicatorul OCDE de Integritate a României – Comparativ cu media Top 10 în rândul 
țărilor OCDE  

 

Sursă: OECD (2021), Public Integrity Indicators: Quality of Strategic Framework  

În general, gradul de incluziune a fost lăudat pe scară largă, mai ales că pare a fi mai degrabă excepția 

decât regula în România, unde Fundația Bertelsmann observă că „administrația nu a salutat niciodată un 

dialog politic larg cu ONG-urile, în ciuda multor prevederi legale care impun astfel de consultări” 

(Bertelsmann, 2020[18]). Cu toate acestea, o slăbiciune cheie a fazei de proiectare pare să fi fost 

angajamentul limitat al membrilor Parlamentului. În timp ce legislatorii individuali au furnizat contribuții, 

există puține dovezi că structuri parlamentare au fost implicate profund și sistematic în dezvoltarea SNA 

2016-2020, care pare să fi fost în mare parte opera puterii executive. Asta pentru a dovedi călcâiul lui 

Ahile; întrucât lipsa de implicare a legiuitorilor poate să fi exacerbat lipsa de proprietate și de acceptare 

din partea membrilor Parlamentului, care nu au aderat ei înșiși la aceste angajamente. Mai mult, a 

însemnat, de asemenea, că elementele cheie ale strategiei se bazau pe ipoteze netestate cu privire la 

obiectivele fezabile și realiste ale reformei legislative. La fel de semnificativă este și lipsa consultării cu 

membrii puterii judecătoreşti, mai ales având în vedere rolul acestora în lupta împotriva corupției, precum 

și contextul menționat în Capitolul 0.  

După cum a devenit evident în timpul misiunii virtuale de stabilire a faptelor pentru această evaluare și o 

revizuire a literaturii de specialitate, calitatea consultării a scăzut brusc odată ce implementarea a început. 

Parțial, acest lucru a fost explicat cu referire la creșterea presiunii politice din partea unui nou Guvern din 

2017 încoace, care a pus pe picior greșit Ministerul Justiției. 
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Către o teorie coerentă a schimbării 

Strategiile ar trebui să articuleze o viziune clară, explicând de ce este necesară acțiunea împotriva corupției 

și modul în care activitățile planificate vor contribui la realizarea acelei viziuni. O teorie coerentă și globală 

a schimbării este din ce în ce mai recunoscută ca fiind esențială pentru intervențiile anticorupție (OCDE, 

2020[38]; G20, 2021[8]). O teorie bună a schimbării necesită, de asemenea, o viziune și obiective clare, o 

identificare puternică a problemei, intervențiile și rezultatele care sunt necesare pentru a efectua 

schimbarea și ipotezele de bază care sunt necesare pentru ca aceste rezultate să se materializeze (UNDG, 

2017[42]). Acest lucru se datorează faptului că scopul și obiectivele reflectă schimbarea pe care strategia 

vrea să o inducă. SNA 2016-2020 conține multe dintre elementele necesare pentru o teorie robustă a 

schimbării, dar nu reușește să conecteze toate părțile în mod coerent.  

Puterea analizei problemei  

Standardele internaționale subliniază că o cheie a succesului oricărei strategii anticorupție este o etapă de 

diagnosticare robustă, care poate implica analiza economiei politice, cartografierea părților interesate, 

evaluări ale riscului de corupție și alte dovezi. Este indispensabilă stabilirea unei înțelegeri solide a 

factorilor determinanți ai corupției și a factorilor favorizanți, precum și a principalelor vulnerabilități (OCDE, 

2020[38]; G20, 2021[8]) (UN, 2015[39]). Indicatorul de Integritate publică 1.3.2 al OCDE reflectă această bună 

practică internațională și solicită țărilor să dezvolte o analiză a problemelor bazată pe dovezi și să utilizeze 

instrumente de diagnosticare pentru a construi având la bază un astfel de diagnostic. 

SNA 2016-2020 a recunoscut necesitatea „regândirii priorităților strategice ale SNA” și acordarea unei 

atenții mai mari „cauzelor profunde și nu numai efectelor ușor identificabile”. De fapt, SNA se referă la 

diverse puncte de date, inclusiv rapoarte ale Comisiei Europene, GRECO, OCDE, Freedom House și alții, 

precum și la o serie de indici, inclusiv următorii (European Commission, 2016[11]):  

 Indicele de Percepție a Corupției 

 Barometrul Global al Corupției 

 Indicele Libertății Economice 

 Eurobarometrul 

 Index de Integritate Publică 

 Indicele Riscului de Corupție 

În plus, a fost luată în considerare experiența vizitelor de evaluare la 17 instituții centrale și 66 de 

administrații publice locale în perioada 2012-2015, precum și datele administrative de la DNA și ANI. În 

cele din urmă, Ministerul Justiției a comandat Facultăților de Drept din Universitățile din Amsterdam și 

București un studiu privind corupția, care a chestionat persoane condamnate în vederea identificării 

cauzelor comportamentului corupt. Evaluarea MJ cu privire la acest studiu i-a determinat să concluzioneze 

că strategiile anterioare au pus un accent prea mare pe instrumentele legale, mai degrabă decât pe 

„normele morale personale” și pe valorile etice. Evaluarea OCDE a SNA 2012-2015 a concluzionat, de 

asemenea, că strategia anterioară s-a concentrat prea mult pe punere în aplicare, în detrimentul măsurilor 

preventive, evaluare care a fost în cele din urmă reluată în SNA 2016-2020 (European Commission, 

2016[11]) (OECD, 2016[43]). 

Mai precis, a existat un scurt bilanț al deficiențelor strategiei anterioare, care a inclus structuri de control 

intern și audit, corupție politică și cunoaștere scăzută a standardelor de integritate juridică și a strategiilor 

preventive, în special la nivel local.  

Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt, faza de diagnosticare de la început pare să fi fost destul de 

simplistă. De altfel, România a atins doar 33,3% din Indicatorul de Integritate Publică. Constatările de bază 

și lecțiile învățate din gama de surse citate în SNA 2016-2020 nu sunt analizate și prezentate. Semnificația 
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indicilor internaționali, a sondajelor aplicate persoanelor și mediului de afaceri nu sunt disecate sau 

analizate în mod semnificativ în ceea ce privește identificarea deficiențelor sistemice. În plus, deși SNA 

subliniază că planurile de integritate instituțională ar trebui să fie „bazate pe analiza riscurilor”, nu oferă o 

evaluare a riscurilor de integritate publică și nici nu identifică tipuri specifice de încălcări ale integrității 

relevante, actorii care ar putea fi implicați, sau probabilitatea sau impactul preconizat în cazul în care 

riscurile s-ar materializa. În mod similar, niciun organism interinstituțional nu a pregătit și publicat un raport 

analitic privind riscurile de integritate publică care să formuleze recomandări și să stabilească priorități 

pentru întregul sistem de integritate publică, așa cum s-a solicitat de Indicatorul de Integritate Publică 

OCDE. De asemenea, deciziile cheie de a acorda prioritate anumitor sectoare, cum ar fi educația, nu sunt 

explicate în detaliu în însuși SNA. Acestea fiind spuse, Secretariatul Tehnic a informat că sectoarele au 

fost selectate printr-un proces de consultare a experților și pe baza recomandărilor din evaluarea SNA 

anterioră 2012-2015 (OECD, 2016[43]).  

Formulare intervenții și ipoteze de bază 

SNA 2016-2020 urmează o arhitectură coerentă a obiectivelor generale, cu cel puțin un obiectiv specific 

pentru fiecare obiectiv general și activități enumerate sub fiecare obiectiv specific. Obiectivele generale, 

obiectivele specifice și activitățile sunt bine conectate între ele într-un cadru logic. Cu toate acestea, există 

o logică redusă pentru alegerea obiectivelor și activităților sau a modului în care acestea au fost concepute 

pe baza dovezilor disponibile. În plus, nu există nicio încercare de a explica modul în care obiectivele 

generale ar contribui la atingerea celor șase rezultate preconizate, cu atât mai puțin să ținem cont de 

decalajele de atribuire și de decalajul politicilor. În plus, potrivit autorităților din România, cele șase 

rezultate nu au fost urmărite și nici nu există dovezi care să indice că obiectivele au avut vreo contribuție.  

Prin urmare, din interviurile cu intervievaţii cheie reiese că au existat doi factori decisivi care modelează 

prioritățile și activitățile stabilite în SNA. În primul rând, au fost identificate și incluse angajamentele 

internaționale existente și restante, cum ar fi cele din evaluările GRECO sau OGP. În al doilea rând, 

planurile de lucru și activitățile existente ale agențiilor cheie de integritate, cum ar fi DNA și ANI, care par 

să fi fost în mare parte încorporate ad literam. Acest lucru a permis ca SNA să devină o aglomerare de 

angajamente existente și planuri de lucru prezentate de diferite organisme. Într-adevăr, legătura dintre 

dovezile empirice de fond prezentate în introducere, pe de o parte, și angajamentele strategice finale ale 

SNA 2016-2020, pe de altă parte, nu este clar articulată.  

Acestea fiind spuse, sondajul OCDE din 2021 privind platformele de cooperare arată că mai mult de 4 din 

5 respondenți sunt de acord că rezultatele și obiectivele așteptate ale SNA au fost relevante și au reflectat 

prioritățile naționale. În plus, interviurile cu intervievaţii cheie coroborează rezultatele sondajului și 

sugerează că majoritatea părților consideră că sectoarele, temele și activitățile incluse în SNA 2016-2020 

au fost bine alese, deși unele dintre instituțiile cheie de integritate par să fi susținut cu succes includerea 

prioritățile lor organizaționale existente. În plus, chestiunea crimei organizate și a legăturilor acesteia cu 

corupția pare să nu fi fost luată în considerare în mod corespunzător la formularea identificării problemei 

și a obiectivelor Strategiei. O fază de diagnostic mai complexă și mai analizată ar fi putut indica rolul 

grupurilor infracționale organizate ca provocare cheie și ar fi influențat dezvoltarea obiectivelor.  

Când vine vorba de numărul de obiective – și, prin generalizare, de amploarea Strategiei – se pare că 

autorii SNA 2016-2020 au avut o viziune diferită față de cele prezentate în evaluarea OCDE a SNA 

anterioare 2012-2015. Mai mult de jumătate (53%) dintre cei chestionați în timpul evaluării anterioare au 

considerat că Strategia 2012-2015 avea prea multe obiective, ceea ce a determinat evaluarea OCDE din 

2016 să recomande „Selectarea câtorva priorități pentru următoarea strategie anticorupție, în scopul de a 

canaliza resursele limitate în zonele în care efectul maxim este posibil” (OECD, 2015[28]). Cu toate acestea, 

SNA 2016-2020 pare, în orice caz, să fi lărgit numărul de domenii de intervenție. Din nou, o mică majoritate 

(56%) a respondenților din sondajul OCDE din 2021 asupra participanților la platformele de cooperare au 

fost de părere că SNA 2016-2020 a avut prea multe obiective. 
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În mod similar, documentul de strategie stabilește o serie de „condiții minime” care ar fi necesare pentru 

implementarea SNA 2016-2020. Acestea au inclus „stabilitatea legislativă și instituțională”, „autonomia 

operațională” a organismelor anticorupție și „alocarea de resurse adecvate”. Aceste condiții minime pot fi 

văzute ca ipoteze valide în cadrul teoriei schimbării. Cu toate acestea, nu pare să existe o evaluare a 

plauzibilității lor sau a strategiilor de atenuare în cazul în care acestea se concretizează. În plus, multe 

ipoteze privind mecanismele cauzale care se preconizează să transforme intervențiile în rezultate nu sunt 

articulate în documentul în sine.  

Per ansamblu, este clar că multe dintre elementele unei bune teorii a schimbării au fost prezente în SNA 

2016-2020. Cu toate acestea, s-ar fi putut pune mai mult accent pe conectarea diferitelor părți, unind 

analiza problemei, obiectivele, ipotezele și riscurile și articulând modul în care se așteaptă să aibă loc 

schimbarea. 

Formularea unui plan de acțiune: o abordare sistemică, incluzivă 

Un proces de dezvoltare a strategiei beneficiază de adoptarea unei abordări sistematice, incluzive pentru 

identificarea și prioritizarea obiectivelor și coordonarea între părțile interesate și agenții relevante. Această 

strategie trebuie să se concretizeze pe un plan de acțiune care să analizeze acțiuni și priorități, să 

sublinieze modul în care vor fi atinse rezultatele scontate; definește sarcinile, obiectivele, persoanele 

responsabile, alocarea resurselor și intervalele de timp/termene de finalizare. Într-adevăr, planul de acțiune 

trebuie, de asemenea, să încurajeze responsabilitatea și competiția fructuoasă între agenții (OCDE, 

2020[38]; G20, 2021[8]). Acest plan de acțiune ar putea, de asemenea, să încurajeze o mai bună integrare 

în agendele de reformă ale guvernului, planul general de acțiune al unei organizații, modelele de afaceri 

ale sectorului privat și să sensibilizeze publicul cu privire la eforturile de combatere a corupției.  

Ajustarea măsurilor și activităților, prioritizarea, succesiunea și repartizarea responsabilităților  

SNA 2016-2020 a luat în considerare împărţirea obiectivelor mai mari în măsuri specifice. Cel puțin o 

instituție a fost responsabilă pentru realizarea fiecărei activități prevăzute și au fost stabilite termene 

generale de implementare. Întrebarea cheie este dacă acești pași prezintă o foaie de parcurs logică pentru 

atingerea obiectivului respectiv sau dacă sunt mai degrabă doar o listă de angajamente diverse din partea 

organismelor relevante. SNA ar fi beneficiat de un plan de acțiune tangibil, specific și disponibil publicului 

în care s-ar fi înregistrat termenele limită și nivelul de implementare pentru diferitele acțiuni. Cu toate 

acestea, un astfel de plan de acțiune nu există. Prin urmare, SNA 2016-2020 are un scor de 0% în 

Indicatorul OCDE de Integritate Publică 1.3.6 privind rata de implementare a activităților legate de 

obiectivele strategice de integritate publică.  

O componentă cheie care lipsește pare să fie reprezentată de prioritizarea și succesiunea activităților. 

Stabilirea priorităților ar fi fost crucială, în special în perioadele mai dificile, pentru a concentra eforturile 

asupra activităților și obiectivelor cele mai presante și promițătoare. În același timp, succesiunea acțiunii 

ar fi asigurat că activitățile, care au efecte multiplicatoare pozitive, ar fi fost efectuate mai întâi. 

Dezvoltarea indicatorilor cu referințe, repere și obiective  

SNA 2016-2020 include un set de indicatori pentru fiecare obiectiv, detaliați în Anexa 2. Acesta include 

riscurile asociate, precum și sursele de verificare. Riscurile, însă, nu sunt evaluate în termeni de impact și 

probabilitate. În plus, nu există o strategie clară de atenuare a riscurilor prezentate.  

Indicatorii nu îndeplinesc toate criteriile SMART. Deși sunt de obicei foarte specifici și măsurabili, nu este 

clar dacă sunt realizabili, deoarece nu există valori de referință sau ținte identificate. Ei par a fi relevanți 

pentru obiectivele specifice cărora le aparțin, dar nu sunt limitați în timp. În plus, indicatori dedicaţi la nivel 

de rezultat nu sunt incluși. 
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Analiza costurilor și a fezabilității  

Strategiile ar trebui să dedice resurse suficiente pentru a asigura implementarea cu succes, luând în 

considerare costurile, beneficiile, sarcinile, opoziția și sprijinul pentru fiecare element (OCDE, 2020[38]; 

G20, 2021[8]) (UN, 2015[39]). Prin urmare, bugetul este instrumentul cheie pe care îl are orice sector pentru 

planificarea domeniului de aplicare și structurii furnizării serviciilor sale. 

Lipsa resurselor financiare a fost menționată cel mai adesea drept principalul dezavantaj al SNA 2012-

2015, 63% dintre cei chestionați pentru evaluarea OCDE a strategiei anterioare afirmând că nivelul de 

finanțare a fost insuficient și că implementarea a fost prea dependentă de surse străine de finanțare 

(OECD, 2016[43]). Din punct de vedere al resurselor, s-a estimat că implementarea SNA 2016-2020 ar 

necesita 379 milioane lei (aprox. 90 milioane USD). Dacă aceasta a reprezentat o creștere în termeni reali 

a bugetului față de perioada strategică anterioară, 2012-2015, rămâne încă de stabilit, deoarece nu a fost 

efectuată o astfel de estimare pentru SNA anterioară. 

Informațiile furnizate de Secretariatul Tehnic SNA indică faptul că implementarea Strategiei 2016-2020 de 

către instituțiile publice relevante a continuat să se bazeze în mare măsură pe surse externe de finanțare, 

în special pe Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 al UE (POCA) (European 

Commission, 2021[44]). Se pare că SNA a oferit un cadru programatic general care a putut direcționa 

finanțarea de la actori externi către obiective strategice și domenii cu capacitate limitată.  

De exemplu, conform SNA 2016-2020 (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]):  

 Secretariatul Tehnic a primit finanțare POCA pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a coordona 

SNA în ansamblu.  

 Secretariatul General al Guvernului a primit resurse POCA pentru a îmbunătăți mecanismele de 

control administrativ și standardele de management ca mijloc de îndeplinire a obiectivului special 

SNA 5.3.  

 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a primit finanţare POCA pentru a derula un 

proiect de consolidare a integrității în sectorul de afaceri, pentru a contribui la îndeplinirea 

obiectivului special SNA 5.7.  

Per total, Secretariatul Tehnic a raportat că POCA a finanțat 82 de proiecte legate de integritate, etică, 

anticorupție și transparență în perioada 2014-2020, în valoare de aproximativ 70,9 milioane EURO.1 Acest 

lucru echivalează cu aproximativ 84% din necesarul bugetar prevăzut al SNA 2016-2020.  

În timp ce SNA a stabilit alocările bugetare la nivelul obiectivelor specifice, fiecare obiectiv specific a fost 

compus din mai multe acțiuni distincte – adesea responsabilitatea diferitelor instituţii – iar costurile 

activităților nu graficăază în documentul SNA. Acest lucru se datorează faptului că se pare că fiecare 

instituție era responsabilă pentru bugetarea fiecărei activități prin intermediul propriului Plan de Integritate. 

Deși se pare că Ministerul Justiției însuși și-a stabilit propriul buget pentru activități, lipsa unei defalcări 

bugetare centralizate face dificilă constatarea calității și rigoarei planificării bugetare efectuate de alte 

instituții. După cum este descris mai jos în secțiunea privind resursele, acest lucru a făcut dificilă urmărirea 

la nivel central a plăților fondurilor legate de implementarea SNA. Este posibil ca unele instituții să nu fi 

reușit să planifice în mod corespunzător, cu atât mai puțin să aloce fonduri pentru activitățile pe care trebuia 

să le implementeze în temeiul SNA. 

De asemenea, SNA nu face nicio legătură cu planificarea cheltuielilor pe termen mediu și nici nu oferă o 

defalcare anuală a plăților preconizate. Acest lucru ridică întrebări cu privire la calitatea și profunzimea 

analizei bugetare, precum și cu privire la corelația dintre resursele alocate și amploarea nevoii aparente. 

De exemplu, toate părțile au remarcat că unitățile de control financiar nu au avut resurse suficiente în 

perioada 2012-2015 în măsura în care nu au putut oferi controale ex-ante semnificative (Ministry of Justice 

of Romania, 2018-2020[19]), dar cu toate acestea li s-au alocat în SNA 2016-2020 doar 8.000.000 de lei pe 

patru ani.  
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Către asigurarea unei implementări eficiente  

Șefia Secretariatului Tehnic 

Secretariatul Tehnic, asigurat de către Direcţia de Prevenire a Criminalităţii din cadrul MJ, a fost însărcinat 

cu implementarea SNA 2016-2020. Responsabilitățile sale includ întocmirea de rapoarte anuale de 

monitorizare, desfășurarea de misiuni de evaluare la fața locului și asistenţă în materie de integritate atât 

pentru instituțiile centrale, cât și pentru administrațiile publice locale, convocarea platformelor părților 

interesate, furnizarea de suport metodologic pentru evaluările riscului de corupție și pentru planurile de 

integritate și comandarea de sondaje și cercetări de fond. Secretariatul Tehnic are aproximativ 15 angajați 

cu normă întreagă (European Commission, 2016[11]).  

Sondajul OCDE din 2021 privind platformele de cooperare a arătat o aprobare copleșitoare față de 

conducerea și rolul Secretariatului Tehnic (Figura 3.2). Respondenții au fost deosebit de mulțumiți de 

acordarea de sprijin metodologic (92% mulțumiți) și de consiliere și îndrumări ad-hoc pentru cei implicați 

în implementarea SNA (90%). Cel mai scăzut nivel de satisfacţie în comparaţie cu ceilalţi, deşi încă foarte 

ridicat, de 77%, a fost pentru „asigurarea formării instituţiilor implicate în implementarea SNA”. 

Figura 3.2. Rezumatul sonsajului OCDE din 2021 privind răspunsurile platformelor de cooperare 
privind activitatea MJ 

 

Sursă: OECD NAS 2016-2020 Stakeholders Survey, 2021 

Părțile interesate guvernamentale intervievate pentru această evaluare au lăudat conducerea 

Secretariatului Tehnic în rolul său de coordonare. Actorii neguvernamentali consultați au fost mai rezervați 

în judecată și au remarcat că impulsul general și conducerea Ministerului Justiției au fluctuat în funcție de 

presiunile politice, fiind puternice până în 2017, după care profilul eforturilor anticorupție a scăzut, înainte 

de a-și reveni oarecum în ultimul an și ceva din Strategia 2016-2020. În orice caz, cei mai mulți dintre cei 

intervievați au fost de asemenea de acord că Ministerul nu are puterea politică de a îndeplini singur unele 

dintre aceste reforme și că ar fi mult mai câștigat dacă ar avea un statut mai important în Guvern.  
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Platforme de cooperare  

Existența unor platforme de cooperare pentru grupuri distincte de părți interesate a fost văzută ca un alt 

domeniu de succes pe parcursul SNA 2012-2015. Acest lucru este deosebit de binevenit, deoarece pare 

a fi destul de neobișnuit în contextul românesc.  

Într-adevăr, Fundația Bertelsmann (Bertelsmann, 2020[18]) raportează că:  

“În general, administrația română nu a salutat niciodată un dialog politic amplu cu ONG-urile, în ciuda 
numeroaselor prevederi legale care impun astfel de consultări. Considerațiile de oportunitate prevalează 
adesea asupra consultării mai ample cu organizații precum sindicatele, asociațiile de afaceri sau bisericile. În 
cel mai bun caz, politicienii cooperează cu un grup de reflecție de elită și cu ONG-uri care nu sunt neapărat 
reprezentative și numai în măsura în care aceste organizații le promovează interesele politice.”  

În ciuda acestui fapt, în documentul SNA 2016-2020 există foarte puține detalii despre modul în care 

platformele ar trebui să sprijine implementarea Strategiei în practică, cu atât mai puțin mandatul, 

responsabilitățile sau coordonarea lor între platforme. În practică, analizând secțiunea de mulțumiri din 

rapoartele anuale de monitorizare, se pare că aceste rapoarte au inclus doar contribuții transmise de 

platforma de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție și de platforma de 

cooperare a administrației publice centrale.2 

Acest lucru coroborează informațiile culese în timpul misiunilor de informare și în interviurile ulterioare cu 

informatorii cheie, ceea ce sugerează că actorii nestatali care au participat la aceste platforme au 

considerat aceste platforme ca fiind în primul rând consultative și nu practice. În perioada de implementare, 

a existat un sentiment că întâlnirile platformei au devenit în primul rând un instrument de comunicare 

pentru Ministerul Justiției, un mijloc de a informa participanții cu privire la progres și de a disemina 

informații. În timp ce participanții au salutat oportunitatea de a se implica alături de Ministerul Justiției, mulți 

au deplâns lipsa de flexibilitate atunci când au perceput că este necesară o schimbare de abordare pentru 

a adapta SNA la scena politică în schimbare. În mod interesant, în timp ce instituțiile publice au declarat 

că a existat o comunicare și o colaborare regulată între diferitele grupurile de părți interesate, actorii 

nestatali au raportat schimburi puțin semnificative între platforme. 

Cu toate acestea, platformele au avut o contribuție în general pozitivă la dezvoltarea și implementarea 

SNA 2016-2020. Acest lucru reiese și din rezultatele răspunsurilor la sondajul completat de 39 de 

participanți de pe platforme. Deși toate dimensiunile sunt evaluate extrem de bine de către participanți, a 

existat un acord aproape unanim (97%) că platformele au contribuit la creșterea gradului de conștientizare 

a cadrului legislativ în domeniul integrității și riscurilor de corupție. Întrebarea cu cea mai slabă evaluare 

(consens de 74%) se referă la coordonarea generală și sinergiile dintre cele cinci platforme (Figura 3.3).  
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Figura 3.3. Gradul de consens în ceea ce privește următoarele declarații privind cele cinci 
platforme de cooperare ale SNA 2016-2020 

 

Sursă: 2021 OECD survey of cooperation platforms 

Având în vedere toate aceste date, întrebarea nu este dacă se menţin platformele, ci cum să le consolidăm 

contribuția. Platformele ar putea deveni mai eficiente prin desemnarea unor puncte oficiale de legătură 

pentru fiecare obiectiv din cadrul fiecărei platforme și prin convocarea de întâlniri pe mai multe platforme, 

cel puțin anual. De asemenea, Platformele ar putea lua în considerare invitarea la sesiunea lor a oficialilor 

de rang înalt și a factorilor de decizie care își pot folosi pârghia politică în aceste forumuri pentru a promova 

acțiuni și recomandări pe platforme. În plus, Secretariatul trebuie să îmbunătățească comunicarea dintre 

platforme și acești oficiali de rang înalt, într-un efort de a voci interesate în ierarhie.  

Resurse  

Insuficiența resurselor financiare pentru îndeplinirea activităților planificate a fost remarcată în diferite 

momente de-a lungul perioadei de implementare ca o provocare cheie (Ministry of Justice of Romania, 

2018-2020[19]). De exemplu, raportul de monitorizare al SNA din 2018 a menționat că a fost prevăzut un 

buget insuficient pentru a acoperi cele 90 de posturi prevăzute în SNA.  

De fapt, Indicatorul OCDE de Integritate Publică 1.3.7 privind sustenabilitatea financiară atribuie României 

un scor de doar 25% (Figura 3.4) în principal din cauza celor patru subindicatori; România a implementat 

în totalitate doar una. Din păcate, costurile suplimentare nu sunt identificate și o estimare a costurilor 

pentru activități specifice nu este prevăzută și nici planurile financiare nu sunt multianuale și legate de 

cadrul de cheltuieli pe termen mediu. 
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Figura 3.4. Indicatorul 1.3.7-Sustenabilitatea financiară pentru SNA 2016-2020 

 

Sursă: OECD (2021), Public Integrity Indicators: Quality of Strategic Framework 

Sondajul OCDE din 2021 privind platformele de cooperare a inclus o întrebare deschisă privind principalele 

puncte slabe ale SNA, cel mai frecvent răspuns fiind legat de lipsa resurselor umane și financiare. Prin 

urmare, orice strategie împotriva corupției depinde de alocarea resurselor pentru îndeplinirea planului 

stabilit. În Lituania, activitățile planului de acțiune sunt incluse în Planul General de Credite și pentru fiecare 

dintre instituțiile care implementează Programul Anticorupție din Lituania (Caseta 3.2).  

Caseta 3.2. Alocare resurse în Lituania pentru Strategii de Integritate  

Planul General de Credite include alocări bugetare pentru fiecare dintre instituțiile responsabile cu 

implementarea strategiei anticorupție. De asemenea, organismele responsabile cu implementarea 

Programului sunt, în atribuțiile lor, responsabile de planificarea resurselor financiare necesare și 

trebuie:  

 să includă în planurile lor de acțiune estimări pentru cheltuielile de capital și operaționale;  

 să identifice costuri suplimentare și estimări de costuri pentru activități specifice; și 

 să elaboreze un plan financiar multianual legat de un cadru de cheltuieli pe termen mediu. 

Sursă: Lithuania.pdf (unodc.org) 

În timp ce fiecare instituție publică cu 50 sau mai mulți angajați era de așteptat să bugeteze 900 000 LEI 

(aproximativ 200 000 USD) pe an pentru activitățile SNA, nu sunt disponibile informații despre datele 

privind cheltuielile reale sub egida SNA 2016-2020. Potrivit Ministerului Justiției acest lucru se datorează 

faptului că diversele instituții responsabile cu implementarea activităților SNA nu au raportat cheltuielile lor 

relevante către Secretariatul Tehnic.  

Ca urmare, Secretariatul Tehnic nu are cunoștință dacă instituțiile publice cu obligații în temeiul SNA 2016-

2020 au alocat efectiv fondurile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile. Acest lucru face dificilă evaluarea 

dacă bugetul preconizat a fost corect sau suficient și, în opinia evaluatorilor, anulează oarecum utilitatea 

proiecțiilor bugetare în primul rând. Prin urmare, o recomandare pentru următoarea perioadă strategică 

este menținerea unor evidențe mai bine centralizate ale cheltuielilor. Acest lucru ar trebui să permită o mai 
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bună urmărire și responsabilitate pentru implementare a diferitelor instituții responsabile pentru elemente 

din cadrul SNA, deoarece datele privind cheltuielile pot fi un proxy util al implementării. De asemenea, ar 

permite o bugetare bazată mai mult pe dovezi, care leagă activitățile individuale de angajamente de 

finanțare mai specifice.  

În ceea ce privește resursele umane, imaginea care reiese din misiunile virtuale de informare este că în 

perioada 2016-2020 multe instituții publice, în special cele de la nivel local, nu au reușit să aloce personal 

suficient pentru posturi cheie, precum consilieri pe integritate și etică și cei însărcinați cu gestionarea 

declarațiilor de avere și de interese. Secretariatul Tehnic notează în multe dintre rapoartele anuale de 

monitorizare că aceste responsabilități echivalează cu un loc de muncă cu normă întreagă, dar că a existat 

o lipsă de voință din partea managerilor de a aloca resursele umane necesare (Ministry of Justice of 

Romania, 2018-2020[19]).3 

Îmbunătățirea monitorizării și a sprijinului institutional  

Mecanisme de monitorizare și validare independentă a progresului  

În mod ideal, strategiile ar trebui să stabilească procese sau mecanisme de monitorizare și evaluare a 

implementării și, în mod ideal, un plan de acțiune concret. După cum s-a menționat mai sus, România nu 

are un plan de acțiune, ceea ce face din monitorizare o sarcină oneroasă. În monitorizare, o bună practică 

va presupune selectarea unuia sau mai multor indicatori de progres; alegerea unei linie de referință pentru 

fiecare indicator; și stabilirea unei ținte realiste pentru fiecare element indicator al implementării. Acest 

lucru permite, de asemenea, o evaluare mai aprofundată a progresului în raport cu rezultatele. Dovezile 

din monitorizare sau evaluare pot îmbunătăți stabilirea și conducerea politicilor actuale și viitoare (OECD, 

2017[13]). Acest lucru ar permite detectarea provocărilor și a problemelor din procesul de implementare a 

unei politici. De exemplu, indicatorii de productivitate (proces) arată că activitățile sau măsurile propuse 

precum elaborarea legilor, pregătirea personalului se desfășoară eficient. Indicatorii intermediari 

(rezultate) permit monitorizarea și evaluarea eficacității acțiunii pe termen scurt și mediu, în conformitate 

cu rezultatul (scopul) pe termen lung al acțiunii. Fără indicatori, planurile de acțiune sunt doar declarații de 

intenție (OCDE, 2020[38]; G20, 2021[8]) (UN, 2015[39]). 

SNA 2016-2020 stabilește o strategie de monitorizare care a fost menită să cuprindă rapoarte de 

autoevaluare din partea instituțiilor publice, misiuni tematice, anchete și studii de fond, evaluare 

sistematică a incidentelor de integritate și rapoarte de perioadă emise de observatorii internaționali, în 

special de GRECO și UE. Obiectivul a fost ca Secretariatul Tehnic să colecteze toate informațiile 

disponibile și să raporteze progresul prin rapoarte anuale de monitorizare care au identificat succesele și 

rata de implementare, precum și provocările care au fost întâlnite.  

În timp ce rapoartele de monitorizare prezintă concluzii și recomandări, ele nu înregistrează progrese față 

de indicatorii și țintele predefinite, din cauza absenței unui plan de acțiune. De fapt, participanții la misiunile 

de informare au observat că s-ar fi putut face mai mult pentru adaptarea activităților la circumstanțe în 

schimbare, cum ar fi utilizarea dovezilor adunate în rapoartele de monitorizare pentru a revizui, actualiza 

sau reformula obiective și indicatori pentru a obține rezultate mai tangibile. Acest lucru indică faptul că, în 

timp ce rapoartele de monitorizare au fost publicate, acestea nu au avut nicio incidență ca instrument de 

ghidare a implementării și de autorizare a SNA de a se adapta la circumstanțe, provocări sau oportunități 

în schimbare.  

Misiuni tematice 

România are un scor impresionant de 86,6% în ceea ce privește Indicatorul OCDE de Integritate Publică 

1.3.5 „conformitatea structurilor de implementare și raportare”. Acest lucru se poate explica parțial prin 

faptul că a dezvoltat un instrument care permite monitorizarea de către părțile interesate externe de la caz 
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la caz și conform activităților de selecție ale SNA 2016-2020. Într-adevăr, aceasta nu este o abordare 

sistematică a monitorizării, deoarece doar un plan de acțiune detaliat ar permite acest lucru. Cu toate 

acestea, oferă o perspectivă valoroasă asupra implementării unor obiective și activități cheie. Această 

utilizare a unor strategii noi și inovative pentru raportare și implicarea societății civile în acest exercițiu 

compensează lipsa de progres înregistrată față de indicatori și ținte predefinite și absența unui plan de 

acțiune detaliat. Cheia acestor instrumente foarte revoluționare sunt misiunile tematice, reportate din 

perioada strategică anterioară, și care permit monitorizarea în cadrul mai multor părți interesate.  

Ca urmare, Secretariatul Tehnic a continuat să organizeze evaluări ale instituțiilor publice pentru a verifica 

modul în care aceste organisme identifică și atenuează riscurile de corupție. Aceste misiuni au luat forma 

unor vizite la diferite părți interesate, constatările fiind apoi discutate de platformele de cooperare și 

publicate de obicei pe pagina de internet a instituției în cauză, precum și pe portalul SNA. De asemenea, 

Secretariatul Tehnic a efectuat analize ale misiunilor tematice și pe baza acestor analize a elaborat 

materiale de orientare, inclusiv pe teme precum conflictul de interese, interdicţiile post-angajare și cerințele 

privind accesul la informații de interes public (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]). În ansamblu, 

procesele de monitorizare stabilite în perioada de implementare s-au dovedit a fi utile în a ajuta entitățile 

să evalueze și să își îmbunătățească conformitatea cu standardele de integritate.  

Aceste misiuni tematice continuă să fie o bună practică care ar putea fi reprodusă de alte țări atunci când 

se desfășoară monitorizarea strategiilor de integritate. Mai multe părți interesate, inclusiv reprezentanți ai 

societății civile, care au participat la misiune, au fost de neclintit în ceea ce privește valoarea acesteia și, 

în special, în ceea ce privește posibilitatea pe care le-a oferit-o mai multor actori de a fi implicați în 

implementarea politicii.  

Recomandări: Către bune practici internaționale pentru construcția și implementarea 

strategiei de integritate și anticorupție  

Pe baza analizei secțiunii anterioare, România poate lua în considerare următoarele recomandări (Caseta 
3.3):  

Caseta 3.3. Recomandări pentru îmbunătățirea procesului SNA 

 Implicarea permanente a unei personalităţi politice sau a unui organism politic de rang înalt în 

procesul de implementare a SNA, care este atât responsabil pentru progres, și are şi autoritatea 

de a susține implementarea strategiei chiar și în fața unei potențiale instabilități politice.  

 Invitarea factorilor de decizie, de la nivel local și național, să participe la reuniunile platformelor 

de cooperare și în special pe cei care sunt mandatați cu activitățile de implementare a Planului 

de Acțiuni.  

 Cooptarea unor înalţi funcţionari din fiecare județ ca parteneri în progresul SNA la nivel 

subnațional, pentru a asigura că autoritățile locale nu tratează eforturile anticorupție și planurile 

de integritate ca pe un exercițiu tehnocratic de bifare și realizarea unor stimulente pentru 

implementarea semnificativă a angajamentelor.  

 Participarea la şedinţele platformelor de cooperare a reprezentanţilor puterilor judecătoreşti şi 

legislative, care ar trebui să fie, de asemenea, puternic implicaţi în planificarea obiectivelor şi în 

implementarea Strategiei. Implicarea proactivă a parlamentului, în special, este esențială pentru 

a genera asumarea politică a agendei de reformă și pentru a crește responsabilitatea.  

 Platformele de cooperare au un potențial incredibil și, pentru a-și spori impactul, ar trebui să 

devină un veritabil forum de consultare și co-creare semnificativă. 
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 Promovarea cooperării între diferitele platforme ale părților interesate pentru asigurarea faptului 

că reprezentanții mediului de afaceri și ai societății civile fac periodic transfer de bune practici 

cu oficialii guvernamentali și cu organismele de supraveghere.  

 Consultarea și implicarea diferitelor părți interesate nu doar în faza de consultare, ci și în 

procesul de elaborare, pentru a asigura asumarea acțiunilor propuse de diferitele părți 

interesate.  

 Colaborarea cu cele mai relevante instituții de implementare pentru a elabora un plan de acțiune 

cuprinzător pentru SNA. Bazându-se pe o fază de diagnosticare mai solidă și pe o teorie 

explicită a schimbării, cu un lanț clar de rezultate de la activități la obiective generale, planul de 

acțiune ar trebui să includă: 

o Roluri, responsabilități și termene limită pentru toate instituțiile de implementare și aplicarea 

de Planuri de Integritate în acele instituții.  

o Prioritizare și secvențiere clară pentru ca acele activități fundamentale sau pentru cele care 

au nevoie de perioadă mai lungă de implementare să poată începe devreme. 

o Linii bugetare detaliate pentru toate activitățile, precum și înregistrări centralizate ale tuturor 

cheltuielilor aliniate la SNA pentru urmărire, monitorizare și evaluare.  

o Colaborare cu Ministerul Finanțelor pentru a solicita alocarea necesară aferentă SNA în 

următorul ciclu financiar.  

o Indicatori cu linii de bază și ținte pentru activități și rezultate, prioritizare, precum și 

succesiune a activităților. 

o Asigurarea unei calităţi active a consultării, odată ce implementarea este în curs. În special, 

în ceea ce privește reformele legale în curs. 

 Realizarea unei coerențe sporite a politicilor între Strategia Națională Anticorupție și alte 

inițiative și reforme guvernamentale, inclusiv digitalizarea, reformele administrației publice, 

achizițiile publice și combaterea crimei organizate. Aceasta include identificarea explicită a 

sinergiilor, prioritizarea și succesiunea între diferitele strategii guvernamentale.  

 Creșterea flexibilităţii procesului de modificare a Planurilor de Acțiune ale SNA, atunci când este 

necesar. În special, ca și modalitate de a aborda noile probleme și provocări care pot apărea 

pe parcursul implementării de 4 ani.  

 

Notă

1 Conform interpretării datelor furnizate la adresa http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-

operatiunilor-selectate-si-finantate/  

2 E valuarea Raporturilor de Progres ale MJ cu privire la Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

2016-2020, în special lista contribuțiilor de la pag 5.  

3 Raport de Progres privind Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 in 2018 ; Raport 

de Progres privind Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 în 2020. 

 

http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/
http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/
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Capitolul evaluează rezultatele obținute de SNA având în vedere cele șase 

Obiective Generale pe care și-a propus să le îndeplinească. De asemenea, 

acest capitol ghidează observațiile intervențiilor politice în anumite domenii 

și poate fi folosit pentru a aprofunda problemele într-o perspectivă de timp 

mai lungă și pentru a înțelege provocările implementării anumitor intervenții 

anticorupție și de integritate. Este util pentru înțelegerea dificultăților actuale 

în procesul de implementare și reflectă asupra modului de abordare optimă 

a problemelor prin evaluarea intențiilor și strategiilor concurente. 

  

4 Constatările evaluării SNA 2016-

2020 și recomandări  
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După cum s-a menționat anterior, intervențiile propuse de SNA 2016-2020 au fost organizate în 6 Obiective 

Generale și 19 Obiective Specifice. Acest capitol va analiza toate cele șase Obiective Generale pentru a 

stabili dacă s-au înregistrat progrese în îndeplinirea lor. Obiectivele Specifice sunt folosite ca puncte de 

referință, dar evaluarea nu analizează progresul în implementarea fiecărei activități planificate. 

Constatările se bazează pe rapoarte și anchete externe și independente privind corupția și guvernarea în 

România, precum și pe rapoartele de monitorizare întocmite de Secretariatul Tehnic SNA și pe un sondaj 

la care au luat parte 39 de participanți ai platformelor de cooperare. 

Sondajul OCDE 2021 privind platformele de cooperare arată că cel puțin în rândul membrilor platformei 

există înțelegere (80% dintre respondenți) că obiectivele SNA 2016-2020 au dus la atingerea rezultatelor 

așteptate. Interviurile cu intervievaţii cheie au fost mai rezervate în această evaluare generală. Deși nu a 

existat neapărat acord și consens între toți intervievaţii cheie, toți au declarat că unele dintre rezultatele 

așteptate ale SNA nu s-au materializat. 

Același sondaj arată că, atunci când li s-a cerut să ierarhizeze obiectivele generale în funcție de gradul de 

îndeplinire, cel mai mare număr de voturi a revenit Obiectivului General 1 privind dezvoltarea unei culturi 

a transparenței pentru o guvernare deschisă, urmat de Obiectivul General 6 privind creșterea implementării 

de măsuri anticorupție prin planuri de integritate și autoevaluări în toate instituțiile relevante. De altfel, 

obiectivele specifice care se încadrează în aceste obiective generale, (1.1) transparența luării deciziilor, 

(1.2) transparența în utilizarea fondurilor publice și (6.1) Elaborarea planurilor de integritate instituțională 

bazate pe riscuri în entitățile publice, au fost de asemenea printre cele cotate cel mai bine, așa cum se 

arată în Tabel 4.1, de mai jos.  

Tabel 4.1. Rezumatul Răspunsurilor Participanților la Sondajul Platformelor Părților Interesate 
privind progresul către atingerea obiectivelor specifice (N=39) 

Domeniul politic Scor mediu Echivalent obiectiv 

specific 

Conștientizarea funcționarilor publici cu privire la corupție 5.13 SO 4.1 

Transparența în utilizarea fondurilor publice 5.00 SO 1.2 

Transparență în procesele publice de luare a deciziilor 4.95 SO 1.1 

Gestionarea eticii publice (valori, principii comune) 4.92 SO 1.1 

Elaborarea de planuri de integritate instituțională bazate pe risc în entitățile publice 4.90 SO 6.1 

Consolidarea auditului intern în cadrul entităților publice 4.87 SO 2.1 

Consolidarea managementului riscului de corupție și fraudă în cadrul entităților publice 4.72 SO 2.1 

Eficiența sistemelor de control intern 4.33 SO 5.3 

Conștientizarea publicului larg cu privire la corupție 4.21 SO 4.2 

Investigații imparțiale ale corupției la nivel înalt 4.03 SO 5.1 

Protejarea denunțătorilor 3.90 SO 2.2 

Gestionarea conflictelor de interese și a interdicţiilor post-angajare 3.90 SO 2.2 

Depistarea și sancționarea îmbogățirii ilicite 3.26 SO 5.2 

Recuperarea bunurilor provenite din infracţiuni de corupție 3.10 SO 5.4 

Sursă: 2021 OECD survey of co-operation platforms 
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Obiectivul general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare 

deschisă la nivel central și local  

 Obiectivul specific 1.1 – Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale 

 Obiectivul specific 1.2 – Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice  

SNA 2016-2020 a remarcat că agenda guvernării deschise nu a înregistrat progrese suficiente în SNA 

2012-2015 din cauza lipsei unui coordonator, a resurselor insuficiente și a unei „abordări predominant 

formaliste” în aplicarea cadrului legal. În perioada luată în considerare, din 2016 până în 2020, par să fi 

existat unele reușite notabile în ceea ce privește transparența și guvernarea deschisă. Într-adevăr, în 

sondajul OCDE din 2021 privind platformele de cooperare, acest Obiectiv General a fost clasat pe primul 

loc de către cel mai mare număr de respondenți la sondaj (40%) în ceea ce privește atingerea schimbării 

celei mai relevante și pozitive. În plus, cele două obiective specifice din cadrul acestui obiectiv ocupă locul 

al doilea în ceea ce privește progresele înregistrate începând cu 2016. 

Mecanismul de Responsabilitate Publică, un efort de culegere de date de către Mecanismul European de 

Responsabilitate Publică (EuroPAM) oferă evaluări ale eforturilor legislative și de implementare pentru a 

spori responsabilitatea Guvernului, nu înregistrează modificări semnificative, începând cu 2012, în 

dimensiunea sa de libertate la informare. În timp ce România obține punctaj maximum pentru domeniul de 

aplicare și acoperirea legislației și punctaj foarte mare pentru accesul la informaţiişi deschidere, se acordă 

evaluări mai mici în ceea ce privește sancțiunile pentru nerespectare, precum și pentru monitorizare și 

supraveghere. Când vine vorba de sancțiuni pentru nerespectare, România pierde puncte doar pentru 

neintroducerea de amenzi sau răspundere penală pentru nerespectare, ceea ce nu constituie neapărat o 

slăbiciune a sistemului atâta timp cât sancțiunile administrative sunt bine aplicate în practică. În ceea ce 

privește Monitorizarea și Supravegherea, România pierde puncte pentru că nu are un organism de 

supraveghere independent responsabil cu regimul libertății de informare, cum ar fi un comisar independent 

pentru informații (EUROPAM, 2021[45]). 

Coordonarea agendei guvernării deschise 

Lucrările recente ale OCDE privind guvernarea deschisă au concretizat fundamentele conceptuale și 

metodologice ale strategiilor de guvernare deschisă și modul în care acestea pot contribui la o noțiune mai 

cuprinzătoare de „Stat Deschis”. În special, subliniază necesitatea de a coordona, prin mecanismele 

instituționale necesare, strategiile și inițiativele guvernamentale deschise - pe orizontală și pe verticală - la 

toate nivelurile de guvernare pentru a se asigura că acestea sunt aliniate și contribuie la toate obiectivele 

socio-economice relevante (OECD, 2017[46]). SNA 2016-2020 a încercat să abordeze problema 

coordonării inadecvate a eforturilor guvernării deschise, atribuind responsabilitatea principală pentru multe 

dintre activitățile din cadrul obiectivului general 1 noului înființat Minister pentru Consultare Publică și 

Dialog Civic (MCPDC), care a fost înființat în 2015 pentru a asigura o abordare coerentă și sistematică a 

consultării publice. (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]) (OECD, 2016[27]). Se dorea ca Ministerul 

să alinieze activitățile relevante din cadrul SNA cu angajamentele țării ca parte a Parteneriatului pentru 

Guvernare Deschisă și cu cele asumate la Summitul Anti-Corupție de la Londra.  

De asemenea, MCPDC a avut scopul de a consolida portalul de date deschise al Guvernului (data.gov.ro), 

care fusese lansat în 2013 (SGI, 2020[47]). Cu toate acestea, progresul către realizările prevăzute la 

Obiectivul 1 a fost neuniform, împiedicat de decizia de desființare a MCPDC din 2018, mandatul acestuia 

fiind transferat unei direcții din cadrul Secretariatului General al Guvernului (Council of Europe, 2019[48]). 

După cum notează Fundația Bertelsmann, acest lucru „a însemnat un pas înapoi în formalizarea 

proceselor de consultare publică și de specialitate în țară” (Bertelsmann, 2020[18]).  
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Participarea la procesul decizional  

Legea română 52 din 2003 prevede publicarea prealabilă a proiectelor de legislație națională sau locală, 

o perioadă de consultare de 30 de zile, organizarea de dezbateri publice, precum și participarea publicului 

la ședințele structurilor administrației publice, cu notificare prealabilă cu privire la data ședinței și la ordinea 

de zi prevăzută. În 2016, a fost lansată o platformă centrală pentru găzduirea proiectelor de instrumente 

juridice la care oricine putea contribui cu informații. Acest website a fost revizuit și înlocuit în 2019 cu o 

platformă de e-consultare îmbunătățită (e-consultare.gov.ro). Conform informațiilor colectate în timpul 

interviurilor cu intervievaţiicheie, aceste platforme nu sunt cunoscute pe scară largă, iar proiectul de 

legislație este de obicei găzduit de website-ul respectivului minister.  

În general, totuși, oportunitatea actorilor nestatali de a contribui în mod eficient este limitată de consultările 

ce au loc de obicei online și de perioada relativ scurtă pentru opinii. Acest lucru a însemnat că la nivelul 

Guvernului consultările semnificative au avut oarecum caracter neregulat, cu o misiune de informare din 

partea Consiliului Europei care observă că ONG-urile din România percep standardul consultărilor publice 

ca fiind în scădere în perioada 2016-2020 (SGI, 2020[47]) (Council of Europe, 2019[48]).  

Într-adevăr, diverse părți interesate, inclusiv OSC (Organizații ale Societății Civile), sindicate și asociații 

profesionale, s-au plâns că mecanismele de consultare par să fie utilizate în primul rând ca un canal de 

comunicare guvernamentală și nu ca un mecanism eficient de feedback care să asigure că contribuțiile 

actorilor nestatali sunt luate în serios de către oficiali (SGI, 2020[47]). În timp ce Secretariatul General a 

făcut propuneri pentru îmbunătățirea consistenței și a calității consultărilor publice în întreaga administrație 

publică, o evaluare recentă a OGP a concluzionat că aceste planuri nu au fost încă aprobate de Guvern 

(OGP IRM, 2020[49]).  

Mai mult, un raport al Secretariatului General de monitorizare a aplicării Legii 52 din 2003 (transparența 

decizională în administrația publică) a concluzionat că rămân diferențe semnificative între administrația 

națională și cea locală (OGP IRM, 2020[49]). Raportul Consiliului Europei a concluzionat, de asemenea, că 

la nivel subnațional, rămâne „un grad scăzut de transparență și de deschidere a accesului la informații de 

interes public” (OGP IRM, 2020[49]).  

Acces la informații  

În perioada 2018-2020, experți din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au 

instruit 111 autorități publice locale (din totalul de 3 228 de astfel de autorități din țară), cum să respecte 

prevederile Legii 554 din 2001 privind accesul la informații, precum și cum să utilizeze platforma Registrul 

Unic de Transparență a Intereselor (RUTI). Cu toate acestea, rezultatul a fost o îmbunătățire modestă în 

ceea ce privește respectarea de către administrațiile locale a memorandumurilor guvernamentale privind 

transparența. S-a contabilizat doar o creștere de la 44% în 2018 la 53% în 2020 (OGP IRM, 2020[49]).  

Cu toate acestea, aceeași monitorizare semestrială efectuată de Secretariatul General a constatat că rata 

de conformitate în rândul ministerelor cu standardele legale referitoare la accesul la informații a scăzut de 

la 87% în 2017 la 77% în 2020 (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]). Poate deloc surprinzător, 

o evaluare recentă a Fundației Bertelsmann a concluzionat că problemele persistă, deoarece autoritățile 

sunt cunoscute că „rețin informații sau restricționează accesul prin mecanisme administrative greoaie sau 

obstructive” (SGI, 2020[47]).  

În ciuda limitărilor în implementare, s-au înregistrat progrese în mai multe domenii  

Alte realizări prevăzute în cadrul obiectivului 1 nu au avut loc. În timp ce SNA 2016-2020 a propus 

organizarea de cursuri obligatorii de integritate pentru funcționarii publici prin intermediul unei platforme 

de învățare electronică, precum și creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la impactul 

corupției, ambele inițiative nu au demarat până în 2020, moment în care au fost anulate din cauza 
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COVID-19 (OGP IRM, 2020[49]). O altă activitate, dezvoltarea unui Sistem Informaţional Naţional Integrat 

(SIIN) de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a trebuit să fie 

amânată pentru 2020-2022, întrucât nicio ofertă de licitaţie a ANABI nu a fost acceptată în perioada de 

implementare. Într-un sens mai larg, se pare că a existat o deteriorare a relațiilor dintre OSC și oficialii 

guvernamentali în perioada 2017-2019, timp în care Consiliul Europei a observat că „retorica generală … 

a fost nefavorabilă și ostilă față de OSC, portretizându-le, în special ONG-urile de supraveghere (watchdog 

NGOs), ca agenți străini care lucrează împotriva intereselor naționale” (Council of Europe, 2019[48]).  

O propunere legislativă de interes deosebit în acest domeniu a fost legată de modificarea Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. Proiectul de lege românesc, inițiat de doi 

parlamentari ar fi obligat grupurile societății civile să publice de două ori pe an rapoarte financiare detaliate 

care să identifice sursele individuale de venit, indiferent de sumă. În plus, asociația sau fundația ar fi fost 

dizolvată ex officio pe o perioadă de 30 de zile în caz de nerespectare. Evaluarea de către Comisia de la 

Veneția a proiectului de lege a concluzionat că aceste „cerințe stricte de comunicare a informațiilor” ar 

putea crea o stare de frică asupra societății civile” (Venice Comission, 2018[50]). Formularea inițială a 

proiectului de lege ar fi subminat în mod clar spiritul Obiectivului General 1 (Council of Europe, 2019[48]).  

Au fost însă și unele evoluții pozitive. Un memorandum guvernamental privind creșterea transparenței și 

standardizarea publicării informațiilor de interes public a fost elaborat în 2016, ca parte a unui proces 

incluziv. Îndrumările și șabloanele sale au contribuit la creșterea conformității de către ministerele de resort 

cu obligațiile lor de comunicare proactivă de informații (OECD, 2016[27]). Şedinţele de Plen și unele sesiuni 

ale comisiilor sunt acum transmise în direct pe site-ul Parlamentului (Council of Europe, 2019[48]). Începând 

cu anul 2016, veniturile și cheltuielile lunare ale fiecărei instituții publice au fost publicate online1 împreună 

cu bugetul aprobat. S-au înregistrat unele progrese în alinierea Sistemului Electronic de Achiziții Publice 

(SEAP/SICAP) cu Standardul Datelor Deschise în Procesul de Contractare, deși acest lucru nu a fost încă 

realizat pe deplin. Cu toate acestea, datele privind achizițiile din platforma SEAP/SICAP sunt publicate 

trimestrial pe portalul de date.  

În plus, Registrul Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) a devenit operațional în septembrie 2016. 

Platforma afișează informații despre persoanele juridice care interacționează cu autoritățile și instituțiile 

administrației publice centrale. Potrivit Memorandumului din 2016 de înființare a RUTI, decidenţii au fost 

încurajați să creeze un cont și să publice o înregistrare a întâlnirii lor cu reprezentanții grupurilor de interese 

(Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]).  

După desfiinţarea MCPDC, gestionarea RUTI a fost preluată de Secretariatul General al Guvernului. 

Intervievații au vorbit, în general, în favoarea platformei în sine, deși au remarcat că acuratețea datelor ar 

putea fi îmbunătățită substanțial, deoarece nu toți oficialii publici introduc informațiile necesare, în special 

la nivel local. Acesta este un neajuns care a fost recunoscut, iar între 2018 și 2020 au fost organizate 

sesiuni de instruire dedicate funcționarilor municipali, ca parte a planului de acțiune OGP al României 

(OGP IRM, 2020[49]). Într-adevăr, deși RUTI a reprezentat un pas important făcut la începutul perioadei de 

implementare, pare să fi fost oarecum neglijat ulterior, iar impactul său rămâne modest. 

Per ansamblu, în timp ce calitatea informațiilor furnizate pe site-urile web ministeriale rămâne oarecum 

fragmentată sau învechită, portalul guvernamental de date deschise găzduiește acum peste 2000 de seturi 

de date de la peste 100 de instituţii diferite, iar utilizarea de către cetățeni este în creștere (OGP IRM, 

2020[49]). Seturile de date publicate includ informații referitoare la achiziții, finanțarea partidelor politice, 

sănătate și educație. Secretariatul General raportează o accelerare a adăugării de noi seturi de date în 

perioada 2018-2020, deși o evaluare a portalului din aprilie 2021 efectuată de Direcția Tehnologa 

Informației și Digitalizare a constatat că unele seturi de date nu sunt actualizate suficient de regulat, alte 

seturi de date cheie sunt parțiale iar anumite instituții publice care dețin seturi importante de date încă nu 

le publică pe portal. O evaluare externă a sistemului a evidențiat necesitatea dezvoltării în continuare a 

portalului și a creșterii calității seturilor de date publicate și, în același timp, creșterea gradului de 
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conștientizare a importanței datelor precise pentru proiectarea, implementarea și evaluarea politicilor 

(Voicu and Voicu, 2021[51]).  

În mod similar, Planul de acțiuni OGP 2016-2018 a promis că platforma SNA va fi „dezvoltată pentru a 

facilita centralizarea datelor, încărcate de instituțiile publice, într-un format deschis. Instituțiile vor include 

structuri subordonate, întreprinderi publice, municipalități, consilii judeţene, spitale etc. iar datele rezultate 

vor fi puse la dispoziţia publicului”. Secretariatul Tehnic a publicat rezultatele autoevaluărilor anuale 

efectuate de 4 000 de instituții publice centrale și locale, fiecare dintre acestea incluzând 122 de indicatori 

ai măsurilor de prevenire a corupției. Cu toate acestea, din cauza unor probleme tehnice, datele nu au fost 

exportate pe data.gov.ro.  

În orice caz, OGP notează că în ultimii ani România a făcut „progrese semnificative” în ceea ce privește 

datele deschise, accesul la declarațiile de avere ale funcționarilor publici și transparența bugetară (OGP 

IRM, 2020[49]). În ciuda acestui fapt, o serie de pași tangibili meniți să promoveze agenda deschisă a 

Guvernului în perioada 2016-2020 nu au fost îndepliniți. Deși COVID-19 a reprezentat o constrângere în 

2020, o serie de activități, inclusiv platforma de formare e-learning pentru integritate, par să nu fi fost 

lansate în mod semnificativ înainte de 2020. În general, îndeplinirea Obiectivului 1 a fost împiedicată de 

evoluțiile politice, în special de eliminarea organismul de coordonare prevăzut, MCPDC, care a fost o 

încercare de a depăși inerția din jurul agendei OGP constatată în perioada 2012-2015 și atribuită lipsei 

unui organism de coordonare.  

Privind în perspectivă, o evaluare recentă a OGP a recomandat ca în perioada următoare, România să se 

concentreze pe îmbunătățirea transparenței cheltuielilor publice mari și pe publicarea tuturor contractelor 

guvernamentale într-un format de date deschise (OGP IRM, 2020[49]), în special în lumina observării 

creșterii clientelelor politice în perioada 2016-2020 (Bertelsmann, 2020[18]).  

Deși dezvoltarea portalurilor de transparență trebuie salutată, proliferarea mai multor site-uri diferite ar 

putea deruta utilizatorii. După cum a observat OCDE încă din 2016, „este necesară coerența pe diferitele 

site-uri web ale sectorului public, pentru a nu împovăra cetățenii cu adaptarea la diverse experiențe de 

utilizare și la instrumente online alternative” (OECD, 2016[27]), consolidarea diverselor platforme într-un 

ghișeu unic ar merita luată în considerare în următoarea perioadă strategică.  

Pe baza analizei secțiunii anterioare, România poate lua în considerare următoarele recomandări 

(Caseta 4.1):  

Caseta 4.1. Recomandări – Obiectiv General 1 

 Seturile de date cheie anticorupție, cum ar fi declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor 

publici, finanțele partidelor politice, cheltuielile guvernamentale, bugetele guvernamentale, 

acționariatul firmelor sunt publicate în conformitate cu standardele International Open Data 

Charter (IODC) prin: 

o Asigurarea că instituțiile relevante au resursele necesare pentru a menține și a verifica 

aceste seturi de date. 

o Asigurarea că aceste seturi de date sunt toate funcționale, conforme cu standardele IODC 

și publicate pe o platformă centralizată până la sfârșitul viitorului ciclu de strategie. Acest 

lucru ar contribui la consolidarea diferitelor platforme de transparență care au proliferat în 

ultimii ani într-un ghișeu unic pentru a ajuta organismele de supraveghere, jurnaliştii și 

cetățenii să compare diferite seturi de date.  
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Obiectivul General 2 – Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor 

de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și 

evaluarea periodică, parte integrantă a performanţei administrative 

 Obiectivul specific 2.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eşecului de management prin 

corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților 

instituționale 

 Obiectivul specific 2.2 – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupției prin remedierea 

lacunelor și a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în 

interes public şi interdicţiile post-angajare 

SNA 2016-2020 a precizat că, deși dispunea de cadrul legal necesar până în 2016, eforturile de 

consolidare a integrității instituționale nu au fost pe deplin eficiente din cauza cunoașterii limitate a acestor 

măsuri din partea managementului instituţiilor publice, precum și din cauza resurselor insuficiente, atât în 

ceea ce priveşte finanţarea cât şi personalul.  

Per ansamblu, acest Obiectiv General a fost clasat pe locul al treilea în sondajul OCDE din 2021 privind 

platformele de cooperare, sondajul platformelor de cooperare în ceea ce privește realizarea celor mai 

relevante și pozitive schimbări. În plus, obiectivul specific de consolidare a auditurilor sistemelor interne în 

cadrul acestui obiectiv s-a clasat relativ bine în rândul respondenților la sondaj, cu un scor mediu de 4,9 

din 7, în timp ce obiectivul specific care vizează măsuri mai bune de prevenire s-a poziţionat mai jos, 

clasându-se spre finalul tabelului cu 3,9 din 7.  

Abordarea lacunelor legislative ca instrument de creștere a integrității instituționale  

SNA 2016-2020 a identificat trei deficiențe primare în cadrul legal referitoare la managementul integrității 

interne: prevederi legale nepotrivite pentru consilierii de etică, măsuri ușoare pentru situațiile de interdicţii 

post-angajare și necesitatea de a consolida protecția avertizorilor în interes public. Mai mult, în interviurile 

realizate pentru această evaluare a rezultat că persoanele desemnate consilieri de etică nu au suficiente 

instrumente și independență în instituții și nici nu există prevederi privind mecanismele de asigurare a 

confidențialității consilierii. Un număr tot mai mare de țări OCDE desemnează ofițeri sau unități de 

integritate în toate ministerele. Cu toate acestea, modelele pot diferi semnificativ. De exemplu, Brazilia a 

promovat recent implementarea Unităților de Management al Integrității în toate entitățile administrației 

publice federale (Caseta 4.2).  
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Caseta 4.2. Unitățile de Management al Integrității în noul Sistem de Integritate Publică al 
Executivului Federal din Brazilia  

Oficiul Controlorului General al Uniunii (Controladoria-Geral da União, or CGU) din Brazilia este, printre 

altele, responsabil pentru conducerea Programelor Obligatorii de Integritate pentru prevenirea, 

detectarea, pedepsirea și remedierea corupției, fraudei, actelor ilicite și încălcării standardelor de etică 

și conduită în toate entitățile publice ale Executivului Federal. Decretul 9203/2017 a introdus 

Programele de Integritate care au fost ulterior reglementate prin Ordonanța 1089/2018 și Ordonanța 

57/2019.  

Programele de Integritate trebuie dezvoltate pe următoarele axe:  

 Angajament și sprijin din partea managementului superior;  

 Existenţa unei unităţi responsabile cu implementarea în organ sau entitate;   

 Analiza, evaluarea și managementul riscurilor asociate cu integritatea; și   

 Monitorizarea elementelor Programului de Integritate.   

Programele de Integritate urmăresc să asigure că unitățile interne responsabile pentru activitățile legate 

de integritate și domenii precum prevenirea corupției, auditul intern, punerea în aplicare a acțiunilor 

disciplinare și transparența lucrează împreună în coordonare pentru a asigura integritatea și pentru a 

minimiza riscurile de integritate. Ca atare, Programele de Integritate se concentrează pe prevenire și 

vizează reducerea riscurilor de integritate în entitățile publice. CGU a stabilit proceduri pentru 

dezvoltarea, implementarea și monitorizarea acestor Programe de Integritate, cum ar fi Manualul 2017 

pentru Implementarea Programelor de Integritate sau Ghidul Practic 2018 pentru Implementarea unui 

Program de Integritate.  

Primul pas obligatoriu al unui Program de integritate este înființarea unei Unități de Management al 

Integrității (Unidade de Gestão da Integridade, UGI) în cadrul entității publice. UGI coordonează 

elaborarea Planului intern de integritate al entității publice, precum și implementarea, monitorizarea și 

evaluarea ulterioară a acestuia. Aceste Planuri de integritate trebuie să fie aprobate de managementul 

superior și să stabilească măsurile de integritate și un plan de acțiune pentru implementarea lor. Din 

2017, CGU a sprijinit înființarea de UGI-uri și crearea de planuri de integritate în toate cele 186 de 

entități ale Guvernului Executiv Federal. Crearea recentă a Sistemului de Integritate Publică al 

Executivului Federal (SIPEF) în iulie 2021 formalizează și întărește în continuare baza normativă pentru 

Programele de Integritate și UGI și, prin urmare, pentru promovarea integrității în cadrul Executivului 

Federal brazilian. SIPEF stabileşte UGI ca unităţi sectoriale responsabile de sisteme, extinzându-le 

funcţiile şi responsabilităţile (Caseta 1.4). Aceste responsabilități ar putea fi rezumate ca articularea 

diferitelor eforturi de integritate în cadrul entității, dar includ și îndrumarea, instruirea și sprijinul acordat 

în chestiuni legate de integritatea publică și gestionarea riscului de integritate. 

Sursă: OECD, 2021, forthcoming  

Cu toate acestea, se pare că s-au făcut puține progrese pentru a aborda aceste probleme. Protecția 

avertizorilor în interes public, în special, a fost considerată o slăbiciune de durată de către participanții la 

misiunile de informare, cu puține progrese tangibile înregistrate. Deși un cadru legal de protecție a 

avertizorilor în interes public există din 2004, implementarea acestuia este dezamăgitoare. Ministerul 

Justiției nu a reușit să consolideze cadrul legal pentru avertizarea în interes public în perioada de 

implementare în cauză, dar se pare că s-au înregistrat unele progrese la începutul anului 2021 pentru 

elaborarea unei legi care să transpună directiva UE privind protecția avertizorilor în interes public și să 

solicite opinia societății civile și a sectorului privat (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]). ONG-
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urile au exprimat câteva critici cu privire la proiect, în special legate de necesitatea transpunerii directivei, 

asigurând în același timp cel puțin același nivel de protecție a avertizorilor în interes public de care se 

bucură în prezent (APADOR, 2021[52]). Un alt pas încurajator a fost faptul că, în 2020, Ministerul Justiției 

s-a alăturat Rețelei Europene de Integritate și Autorități de Denunțare și a semnat Declarația de la Roma 

a acestui grup la scurt timp după aceea.  

În mod similar, deși există prevederi limitate cu privire la pantouflage, cum ar fi o perioadă de inactivitate 

(cooling off) de trei ani pentru funcționarii publici care au avut un rol de monitorizare şi control în 

întreprinderile publice, nu există astfel de reglementări legate de alți factori de decizie cheie (European 

Commission, 2021[53]). Conform orientărilor OCDE pentru gestionarea conflictelor de interese, în timp, 

organizațiile ar trebui să se asigure că politica rămâne eficientă și relevantă în tratarea conflictelor actuale 

și anticipate într-un mediu în continuă evoluție și să modifice sau să redezvolte politica după caz (OECD, 

2003[54]) (OECD, 2021[55]). După cum se observă în legislația actuală (Caseta 4.3), lipsa monitorizării 

sistematice a implementării regulilor existente de conflict de interese rămâne o provocare în România. 

Caseta 4.3. Reglementări privind conflictul de interese în România  

Legea 176 din 2010 reglementează conflictul de interese în România, inclusiv înființarea, organizarea, 

funcționarea ANI (Agenția Națională de Integritate), precum și regulile și reglementările referitoare la 

declarațiile de avere.  

Printre altele, Legea prevede că atât ANI, cât și instituția la care persoana a depus declarația trebuie 

să asigure și să mențină informațiile furnizate pe site-ul lor în cel mult 30 de zile de la primire. În condițiile 

Legii, declarațiile de avere și interese se păstrează pe site-ul instituției și al Agenției, pe toată durata 

mandatului și 3 ani de la încetarea acestuia. Declarațiile de avere pentru candidați și aleși sunt publicate 

pe site-ul ANI în termen de 10 zile de la primire. 

De asemenea, Decizia 77 privind Codul de Conduită al Deputaților și Senatorilor din 2017 stabilește 

principiile conflictului de interese pentru membrii Parlamentului.  

Sursă: (Parliament of Romania, 2010[56]) 

Dincolo de problema specifică a fenomenului interdicţiilor post-angajare, rămân alte lacune legislative în 

ceea ce privește reglementările privind conflictele de interese. Raportarea adecvată pentru instituțiile 

independente de supraveghere și publicarea de rapoarte periodice privind punerea în aplicare a 

aranjamentelor de management al integrității și progresul oricărei investigații pot juca un rol important în 

încurajarea respectării politicii și în descurajarea abuzului procesului de management al integrității (OECD, 

2021[55]). Mecanismul European de Responsabilitate Publică arată că, calitatea legislației privind conflictul 

de interese din România a fost fluctuantă de la începutul SNA 2016-2020. În general, scorul a scăzut de 

la 54 la 44 din 100, principala dimensiune responsabilă pentru această scădere fiind monitorizarea și 

supravegherea. PAM constată că începând cu 2020 nu au existat instituții însărcinate cu monitorizarea și 

aplicarea regulilor de conflict de interese pentru miniștri și șeful statului. Pentru funcționarii publici, 

monitorizarea și supravegherea revine superiorului fiecărui funcționar, iar pentru parlamentari revine 

Biroului Permanent al Camerei Parlamentului. Cu toate acestea, deși au un birou parlamentar intern, 

parlamentarii nu se confruntă cu nicio sancțiune, administrativă, civilă sau penală, pentru încălcarea legilor 

privind conflictul de interese. Cu toate acestea, a fost dezvoltat recent și încărcat pe portalul SNA un model 

de procedură pentru a reglementa fenomenul interdicţiilor post-angajare. Modelul este intenționat să fie 

adoptat de instituţiile publice, iar adoptarea lui urmează să fie evaluată în 2022. Rămâne de văzut dacă 

acest model va aborda criticile recente privind regimul conflictului de interese.  
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În orice caz, în ciuda accentului SNA 2016-2020 pe probleme de avertizare în interes public, consilier de 

etică și interdicţii post-angajare, un sondaj al funcționarilor publici realizat de Ministerul Justiției în 2020 a 

constatat că aceste domenii erau încă percepute ca fiind unele dintre cele mai puțin eficiente din totalul 

măsurilor preventive.  

Valorificarea SNA pentru instrumentele existente de evaluare a riscului de corupție 

Instituţiile publice din România au o experiență de lungă durată cu instrumente de evaluare a riscurilor. 

SNA 2016-2020 a avut ca scop consolidarea sistemelor interne de management al integrității în 

administrația publică românească. În principal, a intenționat să facă acest lucru utilizând evaluări regulate 

de risc, audituri ale sistemelor și analize solide a cauzelor din spatele fiecărei încălcări a integrității 

identificate. Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de exemplu, a 

dezvoltat propria metodologie, care este utilizată din 2010 pentru evaluarea riscurilor de corupție în toate 

unitățile aflate sub controlul Ministerului, incluzând poliția, jandarmeria și poliția de frontieră (OECD, 

2018[34]). Cu toate acestea, SNA 2016-2020 a identificat necesitatea unei abordări mai standardizate de 

gestionare a riscurilor la nivelul guvernului și s-a angajat să revizuiască cadrul legal pentru a introduce o 

metodologie comună.  

Acest lucru a fost pus în practică prin Hotărârea Guvernului 599 din 2018. Această măsură impune tuturor 

instituțiilor publice centrale să stabilească o strategie specifică anticorupție folosind metodologia aprobată. 

Aceasta presupune aderarea la formatul prescris al registrului riscului de corupție și utilizarea indicatorilor 

pentru a estima probabilitatea și impactul fiecărui risc identificat. De asemenea, stabilește o abordare 

standardizată pentru evaluarea incidentelor de integritate, precum și formatul de raportare pentru aceste 

incidente. Înainte de a fi încărcată ca anexă la rapoartele anuale de monitorizare lista incidentelor de 

integritate era revizuită anual de către Ministerul Justiției și de cele cinci platforme de cooperare. 

Consolidarea sistemelor interne de management al integrității  

Asimilarea fiecărui caz nou care a intrat în atenția DNA sau ANI cu un „eșec de management” într-o 

anumită instituție a fost, în principiu, o idee bună. Fiecare instituție a fost responsabilă pentru luarea de 

contramăsuri în urma incidentelor de integritate și raportarea statisticilor privind numărul de cazuri și 

acțiunile întreprinse către Secretariatul Tehnic pentru includerea în rapoartele anuale de monitorizare. 

Până în prezent, totuși, nu a fost efectuată nicio analiză sistematică a eficacității acestei abordări, deoarece 

evaluările ex-post ale riscurilor de integritate care urmau să facă obiectul unei misiuni de evaluare între 

părţi în 2020 au fost amânate din cauza COVID-19. 

Prin urmare, este prea devreme pentru a spune dacă acest sistem s-a tradus într-un mijloc robust de 

analiză a tendințelor, diagnosticare a vulnerabilităților sistemice și recomandare de îmbunătățiri ale 

sistemelor preventive. În opinia evaluatorilor, o analiză sistematică a incidentelor de integritate și a 

eșecurilor de management corespunzătoare este importantă pentru a se asigura că orice deficiențe 

comune și bune practici identificate de instituții individual pot fi recunoscute și diseminate pe scară largă 

în sectorul public.  

În general, audituri de sisteme au fost efectuate de mii de autorități publice pe parcursul perioadei de 

implementare pe diferite aspecte ale infrastructurii lor de prevenire a corupției. În 2019, de exemplu, 4.007 

(837 centrale și 3.170 locale) instituții și-au evaluat codurile de conduită și funcția de consilier pe probleme 

de etică. Rapoartele de la 534 de entităţi centrale și 317 locale ale acestor entităţi publice au fost apoi 

analizate pentru a stabili punctele forte ale controalelor lor interne de integritate. Raportul rezultat a fost 

prezentat în toate platformele de cooperare și discutat cu Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului 

Public Intern. Principalele recomandări s-au referit la necesitatea unei pregătiri îmbunătățite și a resurselor 

personalului care lucrează pe sisteme de integritate și etică, inclusiv nevoia de a îmbunătăți activitatea 

consilierilor de etică/integritate, care s-a dovedit oarecum evazivă. În practică, participanții la misiunile 
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virtuale de informare desfășurate pentru această evaluare au subliniat lipsa de consecvență a entităţilor 

publice în ceea ce privește raportarea incidentelor de integritate, precum și energia insuficientă dedicată 

identificării cauzelor fundamentale și elaborării măsurilor de atenuare. 

Pe baza analizei secțiunii anterioare, România poate lua în considerare următoarele recomandări 

(Caseta 4.4):  

Caseta 4.4. Recomandări – Obiectiv General 2 

 Consolidarea cadrului legal anticorupție în conformitate cu recomandările GRECO și ale 

Comisiei Europene: 

o Legile de prevenție privind integritatea, incompatibilitățile și conflictele de interese sunt în 

prezent oarecum fragmentate, ceea ce împiedică activitatea structurilor de monitorizare şi 

control.  

o În timp ce modificările legislative ulterioare pot provoca unele tensiuni suplimentare pe 

termen scurt, unificarea cadrului juridic divizat a fost identificată atât de evaluatorii externi, 

cât și de informatorii cheie intervievați pentru această evaluare ca fiind soluţia pentru 

susținerea eforturilor anticorupție pe termen lung, în special în ceea ce privește munca ANI.  

Obiectivul general 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a 

riscurilor de corupție în sectoarele și domeniile de activitate prioritare 

 Obiectivul specific 3.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

în sistemul public de sănătate  

 Obiectivul specific 3.2 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

în sistemul național de educaţie 

 Obiectivul specific 3.3 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

în activitatea membrilor Parlamentului  

 Obiectivul specific 3.4 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

în sistemul judiciar 

 Obiectivul specific 3.5 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale 

 Obiectivul specific 3.6 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

în domeniul achizițiilor publice 

 Obiectivul specific 3.7 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

în mediul de afaceri 

 Obiectivul specific 3.8 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

în administrația publică locală 

Obiectivul 3 al SNA 2016-2020 este dedicat întăririi măsurilor preventive în șase sectoare „predispuse la 

corupție” reportate din strategia anterioară, observând că în aceste domenii în perioada 2012-2015 au fost 

înregistrate „progrese limitate”. În plus, SNA 2016-2020 a inclus două sectoare, sistemele de sănătate și 

educație, pe baza consultării experților și recomandărilor evaluării OCDE a strategiei anterioare. În 

general, pare să existe o oarecare îmbunătățire în unele dintre aceste sectoare, în special în educație și 

sănătate (Tabel 4.2).  
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Tabel 4.2. Comparația Barometrului Global al Corupției pentru România 2016-2021  

 ROMANIA 2016 ROMANIA 2021 UE 2021 

Rata mitei în educație 23% 11% 6% 

Rata mitei în domeniul sănătății 33% 22% 3% 

Cetăţeni care cred că majoritatea sau toţi parlamentarii sunt 

implicaţi în acte de corupţie 

54% 51% 28% 

Cetăţeni care cred că majoritatea sau toţi judecătorii şi magistraţii 

sunt implicaţi în acte de corupţie 
32% 22% 14% 

Cetăţeni care cred că majoritatea sau toţi oamenii de afaceri sunt 

implicaţi în acte de corupţie 
29% 25% 25% 

Cetăţeni care cred că majoritatea sau toţi reprezentanţii 

administraţiei publice locale sunt implicaţi în acte de corupţie 

38% 33% 19% 

Sursă: (Transparency International, 2021[24])  

Sistemul de sănătate  

Se pare că există un consens că în sistemul de sănătate românesc corupția este extinsă. Eurobarometrul 

special din 2019 privind corupția a constatat că 19% dintre respondenții români trebuie să plătească taxe 

neoficiale pentru a avea acces la asistență medicală. (EU Institutions Data, 2019[57]). În mod similar, 39% 

dintre funcționarii publici chestionați pentru un studiu al Ministerului Justiției privind corupția în 2020 au 

considerat că, corupția este răspândită în sistemul de sănătate (Ministry of Justice of Romania, 2020[25]). 

Barometrul Global al Corupției arată că mita în centrele publice de sănătate a scăzut substanțial de la 33% 

dintre utilizatorii de servicii de sănătate publică în 2016 la 22% în 2021. Cu toate acestea, aceasta este 

încă cea mai mare rată a mituirii din domeniul asistenței medicale din UE și de peste 3 ori media UE de 

6%. Asistența medicală rămâne, de asemenea, sectorul cel mai vulnerabil la mită în România, chiar și în 

2021 (Transparency International, 2021[24]). În România, regiunea cu cea mai scăzută rată de mită este 

Centrul (Transilvania), 14% dintre cei care au apelat la centrele publice de sănătate declarând că au oferit 

mită. Regiunea cu cea mai mare rată de mită în domeniul sănătății este București-Ilfov, unde mai mult de 

1 din 4 persoane care au accesat spitalele publice au fost nevoite să dea mită (Transparency International, 

2021[24]). 

Progresul către îmbunătățirea integrității în sistemul de sănătate prezintă o imagine diversificată. Funcția 

de control intern a Ministerului Sănătății a fost consolidată prin crearea unui Serviciu de Integritate dedicat, 

cu șapte membri. Împreună cu DGA, Serviciul de Integritate a susținut sesiuni de instruire privind riscurile 

de corupție în sectorul sănătății tuturor consilierilor de integritate din rețeaua de sănătate publică de la 

nivel județean. O realizare pare să fie mecanismul de feedback al pacientului, operațional din 2016. Acest 

instrument le permite pacienților să-și înregistreze satisfacția față de calitatea îngrijirii pe care au primit-o 

și le permite să raporteze incidente de integritate, cum ar fi cererile de plăți neoficiale, pe care le-ar fi putut 

întâlni. În perioada de implementare, mecanismul de feedback a colectat 915.625 de răspunsuri cu ajutorul 

internetului și 253.237 prin SMS. Aceste date sunt publicate lunar pe portalul de date deschise. Deși există 

unele indicii că numărul total de formulare de feedback este monitorizat de către Serviciul de Integritate al 

Ministerului Sănătății, este mai puțin clar unde se efectuează o analiză mai profundă pentru a identifica 

tendințele și potențialele măsuri de atenuare. Mai mult, potrivit informațiilor furnizate în interviurile cu 

intervievaţiii cheie, Serviciul de Integritate a fost reticent în a investiga presupusele abateri, întrucât nu 

este convins că are competența legală pentru a face acest lucru (Ministry of Justice of Romania, 2018-

2020[19]). 
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Pe de altă parte, Ministerul Sănătății a înregistrat un oarecare succes în îmbunătățirea transparenței 

operațiunilor sale, publicând aproape 70 de seturi de date începând cu anul 2016. De asemenea, 

încurajator este progresul în îmbunătățire a trasabilității materialelor medicale pe piața din România, 

datorită unui instrument de urmărire în timp real dezvoltat de Ministerul Sănătății. Acest instrument se 

bazează pe actualizări zilnice, pe care distribuitorii, importatorii, producătorii și farmaciile au fost obligați 

să le efectueze și care sunt publicate pe site-ul web al Ministerului pentru a permite publicului să 

monitorizeze nivelul stocurilor și beneficiarii vizați pentru fiecare produs medical (Ministry of Justice of 

Romania, 2018-2020[19]). Cu toate acestea, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește evaluarea 

sistemului centralizat de achiziții al Ministerului. În mod similar, s-au înregistrat puține progrese în ceea ce 

privește introducerea sprijinului financiar pentru personalul medical pentru a reduce dependența acestora 

de sponsorizările companiilor farmaceutice și de aprovizionare medicală, care au ridicat suspiciuni de 

influență necuvenită. În ansamblu, deși Fundația Bertelsmann recunoaște măsurile luate pentru 

îmbunătățirea transparenței în sector, observă că eficiența costurilor în asistența medicală rămâne slabă 

și susține că creșterile salariale nu au reușit să elimine practica obișnuită de mituire ușoară a personalului 

medical (SGI, 2020[47]).  

Sistemul educațional  

În sectorul educației, s-au înregistrat unele progrese în mai multe domenii legate de educația pentru 

integritate. Bune exemplu în acest sens au fost introducerea educației civice și etice în programele școlare, 

precum și stabilirea de programe postuniversitare de etică și integritate, inclusiv un Master în Integritate 

Publică și Politici Anticorupție. A fost adoptat și un Cod-cadru de Etică pentru învățământul secundar, care 

interzice în mod clar profesorilor să ofere cursuri private propriilor elevi. În mod similar, au fost introduse 

sisteme de monitorizare audiovizuală pentru asigurarea probității examenelor naționale și de bacalaureat, 

în timp ce a fost stabilit un protocol de evaluare a examenelor în diferite circumscripții școlare alese 

aleatoriu (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]).  

Barometrul Global al Corupției arată că mita în educație a scăzut cu mai mult de jumătate de la 23% dintre 

cei care au avut contact cu școlile publice în 2016 la 11% în 2021. Cu toate acestea, la fel ca și în domeniul 

sănătății, rata de oferire de mită pentru educație în România este cea mai mare din UE (la egalitate cu 

Bulgaria) și de aproape 4 ori media UE de 3%. Similar ratelor de mită pentru asistența medicală, în ceea 

ce privește educația, regiunea Centru (Transilvania) are cea mai scăzută rată de mită din România (6%). 

Pe de altă parte, regiunile de Sud-Est, Vest și Nord-Est (conform clasificării UE NUTS pentru România) 

sunt la egalitate cu 13% cu cea mai mare rată de mită în educație. Deocamdată, publicarea datelor 

standardizate privind veniturile, cheltuielile, procesele de achiziții și sponsorizările instituțiilor de 

învățământ este incompletă și nu este pe deplin conformă cu standardul privind publicarea informațiilor de 

interes public prevăzut în Anexa 4 a SNA 2016-2020 (Transparency International, 2021[24]).  

Parlamentul  

SNA 2016-2020 a stabilit un program ambițios de activități pentru a spori integritatea parlamentarilor. Multe 

dintre activitățile prevăzute se refereau în mod explicit la recomandările emise în 2015 de GRECO în timpul 

celei de-a patra runde de evaluare, care s-a concentrat pe prevenirea corupției în ceea ce privește membrii 

parlamentului, judecătorii și procurorii. Temele abordate în evaluare au inclus coduri de conduită, conflicte 

de interese, interdicții asupra anumitor activități, precum și declararea bunurilor și a intereselor. Multe alte 

angajamente au fost reportate din SNA anterioră 2012-2015, deoarece nu au fost îndeplinite. Acestea au 

inclus elaborarea și aplicarea unui cod de conduită pentru deputați şi senatori și modificarea 

reglementărilor parlamentare legate de ridicarea imunităților.  

Planul de lucru a întâmpinat o serie de eșecuri din cauza situației politice dificile pe parcursul întregii 

perioade de implementare și a lipsei de sprijin din partea legislatorilor. Într-adevăr, GRECO a emis o serie 

de rapoarte în 2017 și 2019, concluzionând că România a făcut „progrese foarte puține” pentru a consolida 
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prevenirea corupției în rândul deputaților şi senatorilor, judecătorilor și procurorilor sau pentru a aborda 

preocupările GRECO cu privire la reformele sistemului judiciar al țării (GRECO, 2019[33]). Cel mai recent 

raport GRECO, din mai 2021, a constatat că, în ciuda unor semne de îmbunătățire începând cu anul 2019, 

performanța României rămâne „global nesatisfăcătoare” (GRECO, 2021[58]).  

În perioada până în 2019, domeniile de preocupare deosebită au inclus continuarea utilizării procedurilor 

legislative de urgență în Parlament, în ciuda apelului GRECO de a restricționa utilizarea acestora. 

Utilizarea ordonanțelor de urgență a încetat în urma unui referendum consultativ din 2019, în care 

majoritatea cetățenilor au votat pentru interzicerea folosirii acestora în sectorul justiției, deși guvernul 

actual a folosit și procedurile de urgență în mai multe ocazii. În perioada de implementare, prin Decizia 77 

din 2017 a fost adoptat un Cod de conduită al deputaților și senatorilor care reglementează regulile și 

principiile de conduită parlamentară, inclusiv independența, obiectivitatea, probitatea, deschiderea și 

declarația de avere și interese. Cu toate acestea, GRECO a subliniat lipsa de progres în dezvoltarea unui 

mijloc de aplicare a codului de conduită pentru parlamentari, precum și domeniul limitat al măsurilor privind 

conflictul de interese. Chiar și în cazurile în care parlamentarii au fost declarați ca ocupând funcții 

incompatibile sau ca aflându-se într-o situație de conflict de interese, aplicarea sancțiunilor a rămas 

inconsecventă. Mai mult, nu a avut loc introducerea unor restricții mai robuste privind cadourile și 

protocolul, iar normele care reglementează lobby-ul nu fuseseră implementate în mod satisfăcător 

(GRECO, 2021[58]).  

S-au înregistrat unele progrese în domeniul imunităților, când în iunie 2019 Camera Deputaților și-a 

modificat regulamentul de procedură pentru a face trimiteri la criterii specifice de ridicare a imunității 

parlamentare recomandate de Comisia de la Veneția (Venice Comission, 2021[35]). Cu toate acestea, încă 

nu au fost stabilite prevederi comparabile pentru Senat. Pe de altă parte, angajamentul SNA de a transmite 

sesiunile legislative în direct a fost în mare măsură îndeplinit, deoarece unele dintre acestea sunt transmise 

pe site-ul web al Parlamentului (Council of Europe, 2019[48]).  

Barometrul Global al Corupţiei nu arată nicio îmbunătăţire reală a percepţiei oamenilor asupra corupţiei în 

rândul parlamentarilor români. În 2016, 54% dintre români erau de părere că majoritatea sau toți 

parlamentarii sunt implicați în acte de corupție. Acest număr a scăzut cu doar 3 puncte procentuale, până 

la 51% dintre români în 2021. Acesta este al doilea cel mai mare procent din UE (după Bulgaria, cu 67%), 

în timp ce media UE este de 28%. Indiferent de agenda de reformă, majoritatea oamenilor din România 

încă își consideră majoritatea sau toți parlamentarii lor ca fiind corupți (Transparency International, 

2021[24]). 

Sistemul judiciar 

Așa cum a fost cazul membrilor Parlamentului, rezultatele vizate legate de îmbunătățirea integrității 

judiciare au fost în mare parte blocate de evoluțiile politice din respectiva perioadă – în unele zone, a 

existat chiar un regres. În special, reformele controversate ale Legilor Justiției menționate în secțiunea de 

fond au consumat cea mai mare parte a energiei și au distras atenția de la reformele intenționate, care s-

au bazat în principal pe recomandările GRECO din 2015. GRECO a fost atât de îngrijorat de modificările 

propuse pentru operarea justiției că a elaborat un raport ad-hoc privind România în martie 2018. Aceasta 

a fost o procedură excepțională inițiată din cauza temerilor că măsurile ar avea ca rezultat „încălcarea 

gravă a unui standard anticorupție al Consiliului Europei”. Acesta a constatat că amendamentele propuse 

la cele trei legi ale justiției aveau potențialul de a submina capacitatea sistemului judiciar „de a se ocupa 

de corupție și alte infracțiuni care implică funcționari de rang înalt”. În plus, modificările ar putea constitui 

o „amenințare la adresa independenței sistemul judiciar și a independenței operaționale a organelor de 

urmărire penală”, mărind în același timp „influențele politice în deciziile de carieră [a magistraților]” 

(GRECO, 2021[58]). 

Comisia de la Veneția a emis, de asemenea, un aviz foarte critic cu privire la modificările celor trei legi ale 

justiției în octombrie 2018, recomandând autorităților române să elimine restricția propusă privind libertatea 
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de exprimare a judecătorilor și procurorilor, să completeze prevederile privind răspunderea materială a 

magistraților (și, ca atare, magistrații nu răspund pentru o soluție, care ar putea fi contestată de o altă 

instanță). De asemenea, au solicitat reconsiderarea propunerii de înfiinţare a unei structuri distincte de 

parchet pentru cercetarea infracţiunilor săvârşite de judecători şi procurori; și să reexamineze motivele 

revocării membrilor CSM (Venice Comission, 2018[31]).  

Un raport de monitorizare al GRECO din 2019 a constatat că adoptarea unui plan de integritate judiciară 

de către CSM a stabilit câteva măsuri de bază de sensibilizare anticorupție, dar a subliniat necesitatea de 

a acorda prioritate performanței managerilor de la instanțe și parchete. Acesta a identificat că s-au 

înregistrat unele progrese în abordarea incompatibilităților pentru judecători și procurori. Cu toate acestea, 

raportul din 2019 și-a exprimat îngrijorarea permanentă cu privire la propunerile de reducere a termenului 

de prescripție pentru infracțiunile legate de corupție. Un alt eșec a fost lipsa de progres în elaborarea 

criteriilor obiective de selecție și revocare a procurorilor și întărirea rolului CSM în acest sens. GRECO a 

fost extrem de critic față de modificările legislative care au conferit executivului o influență semnificativă în 

numirea procurorilor în funcţiile cele mai înalte din parchet, mai ales că aceste amendamente au fost 

adoptate prin „proceduri complexe care nu respectă standardele statului de drept” (GRECO, 2019[33]).  

Unele activități au fost implementate în această perioadă pentru a aborda aceste preocupări. S-a inclus 

adoptarea unui plan multianual de integritate pentru sistemul judiciar, precum și publicarea de către CSM 

a unor materiale orientative pentru magistrați cu privire la relațiile corespunzătoare cu avocații, jurnaliștii 

și comportamentul pe rețelele de socializare. În plus, CSM a raportat oferirea de îndrumări magistraților 

cu privire la potențiale incompatibilități ale judecătorilor și procurorilor, precum și instruire în materie de 

etică pentru 194 de magistrați (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]).  

În Raportul de conformitate din 2021 GRECO a constatat că Guvernul s-a îndepărtat în mare măsură de 

pachetul de reformă judiciară propus. GRECO a remarcat măsurile luate în cadrul Planului de Integritate 

2016-2020 pentru Sistemul Judiciar, inclusiv evenimente de formare pentru managerii instanțelor și 

parchetelor, precum și verificări privind 70 de incidente potențiale de integritate în instanțe. GRECO a 

apreciat, de asemenea, consolidarea competențelor de supraveghere ale CSM și Inspectoratului Judiciar 

și aparenta intenție de a dizolva SIIJ. Cu toate acestea, Raportul GRECO a exprimat dorința de a vedea 

măsuri mai specifice pentru atenuarea riscurilor de integritate în instanțe și parchete. În mod similar, deși 

au salutat propunerea de Lege privind statutul magistraților din România care prevede criterii mai 

transparente și obiective pentru numirea și revocarea procurorilor în funcţiile cele mai înalte din parchet, 

au criticat faptul că Ministerul Justiției continuă să joace rolul cheie în procedura de numire și revocare, 

care, în opinia lor, „determină un risc de influență politică nejustificată”. În general, raportul final de 

conformitate pentru România al celei de-a patra runde de evaluare a GRECO este prudent optimist, dar 

constată că în prezent România rămâne „global nesatisfăcătoare” (GRECO, 2021[58]). 

Poate că aceste măsuri luate în contextul SNA 2016-2020 de atunci au modelat opinia publică. O dovadă 

în acest sens este Barometrul Global al Corupției, care arată o îmbunătățire substanțială a percepției 

oamenilor despre corupția din sistemul judiciar. În 2016, 32% dintre români erau de părere că majoritatea 

sau toți judecătorii și magistrații sunt implicați în acte de corupție. Acest număr a scăzut cu 11 puncte 

procentuale la 22% dintre români în 2021. Media UE este de 14% (Transparency International, 2021[24]). 

Finanțele politice 

SNA 2016-2020 a urmărit să abordeze deficiențele legate de finanțarea politică identificate în timpul celei 

de-a treia runde de evaluare GRECO care încă nu fuseseră abordate până în 2016. Au fost luate 

angajamente specifice pentru înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea Legii 334 din 2006 privind 

finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, pentru a se asigura că acestea sunt suficient de 

descurajatoare, și s-a introdus o obligație legală ca toate donațiile peste un anumit prag să fie făcute prin 

sistemul bancar. Pe plan legislativ, legile privind finanțarea partidelor și campaniilor au fost actualizate în 

2016 pentru a solicita partidelor politice să declare toate donațiile și să identifice donatorii, precum și să 
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crească obligația de a documenta utilizarea resurselor publice. În 2020 au fost propuse revizuiri ulterioare 

ale Legii 334 din 2006 pentru standardizarea modului în care partidele politice trebuie să contabilizeze 

utilizarea subvențiilor publice, deși propunerea legislativă a fost respinsă de Senatul României (GRECO, 

2019[33]).  

În perioada de implementare analizată, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a organizat cursuri de 

formare pentru reprezentanții partidelor politice și pentru candidații electorali. Pentru a sprijini această 

activitate, AEP a elaborat și diseminat printre alte materiale mai multe ghiduri de îndrumare, inclusiv pentru 

autoritățile administrației publice locale în 2016, pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de 

votare în 2018, instrucțiuni privind buletinele de vot prin poștă pentru Președinte în 2019, precum și un 

ghid pentru românii nerezidenți despre cum să voteze în 2019 (Ministry of Justice of Romania, 2018-

2020[19]).  

Odată cu lansarea portalului, AEP a făcut progrese importante în implementarea angajamentului de a face 

publică finanțarea partidelor politice într-un format de date deschise, inclusiv informații despre veniturile, 

cheltuielile, datoriile, furnizorii, subvențiile și sancțiunile partidelor. Numărul de rapoarte transmise de 

partidele politice către AEP a crescut constant de-a lungul perioadei, de la 33 în 2016 la 44 în 2019 și la 

68 în 2020. OGP notează, totuși, că aceste date nu au fost adesea prezentate în format editabil sau 

prelucrabil automat (OGP IRM, 2020[49]).  

În ciuda îndeplinirii multora dintre activitățile planificate, evaluările independente continuă să evidențieze 

preocupări serioase legate de finanțarea politică din România. În general, implementarea cadrului legal 

este necorespunzătoare și se raportează că partidele politice încalcă frecvent legile privind finanțarea 

campaniei, în timp ce sancțiunile sunt relativ mai puțin frecvente. Fundația Bertelsmann raportează că 

partidele folosesc o serie de tactici pentru eludarea reglementărilor, cum ar fi stabilirea de posturi false și 

structuri de partid pentru a le permite să ascundă surse suplimentare de venit și, în practică, cheltuielile 

politice depășesc adesea veniturile și cheltuielile declarate (SGI, 2020[47]).  

Achizițile publice  

În ciuda unor semnale de progres, achizițiile publice rămân un domeniu problematic în ceea ce privește 

riscurile de corupție. În Tabloul de Bord al Pieței Unice Europene, care evaluează macro-indicatorii de 

achiziții pentru achizițiile publice din UE, România obține o evaluare satisfăcătoare a performanței doar 

pentru 2 din 12 indicatori (viteza de decizie și împărțirea procedurilor în loturi) și o performanță medie 

pentru rata de publicare. Toți ceilalți nouă indicatori, inclusiv procedurile de licitație unică sau negociată, 

primesc o evaluare a performanței nesatisfăcătoare pentru România. În timp ce procentul de contracte 

care au primit doar o ofertă a scăzut constant de la 39% în 2016 la 31% în 2019, acesta este încă cu 11 

puncte peste pragul UE de 20%. În mod similar, procentul de proceduri negociate pentru care nu a fost 

disponibil niciun apel public a scăzut de la 17% în 2016 la 14% în 2019, cu 4 puncte peste pragul UE de 

10% (European Commission, 2020[59]). 

Evaluarea OCDE a SNA anterioare 2012-2015 a evidențiat achizițiile publice ca un domeniu prioritar și 

mai multe angajamente relevante au fost făcute la Summit-ul de la Londra din 2016. O serie de 

angajamente din SNA 2016-2020 au reflectat această preocupare, inclusiv propunerea unui sistem de 

cunoaștere a ofertanților cu rezultate bune în îndeplinirea integrității, a pactelor de integritate, și 

constituirea unei baze de date a firmelor condamnate (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]). Cu 

toate acestea, majoritatea cetățenilor din România (54%) consideră că companiile folosesc adesea bani 

sau conexiuni pentru a-și asigura contracte guvernamentale profitabile. Deși acest procent este foarte 

mare, este aproape de media UE de 52% și plasează România înaintea multor altor țări din UE 

(Transparency International, 2021[24]).  

Un element de progres de evidențiat în acest domeniu este sistemul PREVENT, care este operațional din 

2017 și este gestionat de ANI. Potrivit observatorilor independenți, acesta a devenit un factor de 
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descurajare de succes împotriva corupției și a conflictelor de interese în achizițiile publice (Network For 

Integrity, 2017[60]). Volumul de date prelucrate de la lansarea sistemului este remarcabil. Au fost analizate 

peste 33 000 de proceduri de achiziție și au fost emise multe avertismente de integritate care însumează 

contracte în valoare de sute de milioane de euro (SGI, 2020[47]). Potrivit interviurilor efectuate pentru 

această evaluare, sistemul a făcut obiectul unor misiuni tematice de evaluare, care au contribuit la sporirea 

înțelegerii modului în care instrumentul poate ajuta la prevenirea conflictelor de interese în achiziții. În mod 

încurajator, ANI a observat o scădere a numărului de conflicte de interese identificate de sistem, pe care 

o atribuie conștientizării tot mai mari în cadrul instituțiilor publice.  

Mai puțin reușită a fost inițiativa de a dezvolta un mecanism de recompensare pentru ofertanți. După 

consultări între Ministerul Justiției, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și Comisia 

Europeană, proiectul a fost abandonat în 2019. În schimb, Ministerul Justiției a elaborat un ghid pentru a 

veni în ajutorul autorităților contractante în evaluarea integrității ofertanților. ANAP raportează că 

informațiile despre ofertanții care au fost incluși pe lista neagră din cauza condamnărilor anterioare sunt 

disponibile în sistemul electronic de achiziții. În plus, din 2018, orice modificări ale duratei, prețului sau 

domeniului de aplicare a unui contract de achiziție publică în derulare sunt de asemenea publicate în 

sistem.  

După un proiect pilot între Transparency International România și trei ministere, ANAP a semnat și un Pact 

de Integritate în 2020. Ghidul online pentru achizițiile publice a fost elaborat în perioada de implementare 

pentru a oferi suport operațional tuturor actorilor implicați în sistemul național de achiziții publice, și 3.490 

de persoane implicate în achiziții au beneficiat și de instruire, inclusiv 100 de persoane responsabile cu 

verificarea internă (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]). 

Cel mai recent raport al UE privind statul de drept notează că, în timpul stării de urgență, ca răspuns la 

pandemia de COVID-19, instituţiilor publice li s-a permis să desfășoare proceduri de achiziții de urgență 

care au ocolit Sistemul electronic de achiziții publice, ceea ce a însemnat că aceste proceduri nu au fost 

controlate de către sistemul PREVENT. Prin urmare, ANI a dezvoltat un mecanism special pentru a evalua 

aceste achiziții directe pentru a încerca să identifice manual potențialele conflicte de interese care ar fi 

putut apărea. Primele indicii arată că aproximativ 11% dintre procedurile de achiziții directe evaluate de 

ANI indică posibile incidente de integritate (European Commission, 2021[53]).  

Mediul de afaceri 

În ceea ce privește mediul de afaceri, SNA 2016-2020 a prioritizat măsurile de consolidare a integrității 

întreprinderilor publice. Acest lucru pare să fi fost parțial rezultatul evaluărilor anterioare, inclusiv una din 

partea Comisiei Europene care a constatat că „întreprinderile de stat ineficiente reprezintă o povară pentru 

finanțele publice”, precum și o luptă politică continuă cu privire la privatizare. Fundația Bertelsmann a 

subliniat, de asemenea, calitatea scăzută a managementului multor întreprinderi de stat, în special în 

sectoarele energetice și extractive, unde politizarea este răspândită și extragerea de rentă ilicită este 

obișnuită  (European Commission, 2015[61]) (World Bank, 2017[62]) (Bertelsmann, 2020[18]).  

Rapoartele de monitorizare a implementării SNA indică unele evoluții pozitive legate de întreprinderile de 

stat, inclusiv o îmbunătățire a calității planurilor de integritate începând cu 2016 și schimburi mai frecvente 

de bune practici de management al integrității cu firmele private. Acest lucru a dus la externalizarea de 

către întreprinderile publice a unor servicii, inclusiv a mecanismelor de reclamație ale avertizorilor în interes 

public și achiziția de certificate internaționale precum ISO 37001 privind anticorupția. In plus, Ministerul 

Finantelor Publice publică online indicatori economici legati de performanta întreprinderilor de stat. Cu 

toate acestea, planurile de stabilire a unor reglementări mai solide legate de managementul corporativ au 

fost abandonate în perioada de implementare, în timp ce în 2017 și 2018 guvernul a redus fondurile alocate 

investițiilor întreprinderilor de stat pentru a crește finanțarea în alte domenii, inclusiv în cheltuielile sociale 

(Bertelsmann, 2020[18]).  
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În ceea ce privește activitățile, Ministerul Justiției a colaborat cu Camera de Comerț Americană pentru a 

promova integritatea în întreprinderile de stat. Aceasta a inclus organizarea de ateliere de lucru privind 

implementarea canalelor de alertare și prezentarea Ghidului de Integritate și Anticorupție al OCDE pentru 

Întreprinderile Publice (OECD, 2018[63]) precum și propriul ghid al Camerei de Comerț Americane privind 

managementul riscului de corupție. Consiliul Concurenței a inițiat treisprezece anchete cu privire la posibile 

încălcări ale Legii Concurenței în 2020, o creștere notabilă față de 2019. Majoritatea acestora au fost legate 

de înţelegeri de tip cartel. Sensibilizarea autorităților de reglementare din sectoarele cheie a înregistrat un 

succes moderat, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei participând la două întâlniri 

ale platformei de cooperare a mediului de afaceri, în timp ce Agenția Națională pentru Resurse Minerale 

nu a răspuns invitației (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]).  

Interviurile cu intervievaţii cheie și informațiile culese din misiunile de informare au sugerat că 

îmbunătățirile în mediul de afaceri au fost neregulate și izolate. Participanții au sugerat că SNA a oferit un 

cadru util pentru a încuraja unele firme din sectorul privat să implementeze sisteme interne de gestionare 

a integrității și anti-mită, în principal instituții de stat. Nu s-au spus multe despre strategiile mai generale 

anticorupție și de integritate în alte părți ale sectorului privat. Cu toate acestea, în general, întreprinderile 

românești au întârziat să adopte standarde și principii internaționale relevante pentru combaterea 

corupției, iar integritatea este rareori o prioritate pentru managerii din sectorul privat. Acest lucru a fost 

întărit de Fundația Bertelsmann care confirmă că, deși captarea politicilor continuă să fie un risc în 

România, asociațiile de afaceri însele joacă un rol relativ mic în dezvoltarea și evaluarea politicilor publice 

(SGI, 2020[47]). Cu toate acestea, Barometrul Global al Corupției înregistrează o mică îmbunătățire a 

percepției oamenilor despre corupție în rândul oamenilor de afaceri. În 2016, 29% dintre români credeau 

că majoritatea sau toți oamenii de afaceri sunt implicați în acte de corupție. Acest număr a scăzut în 2021 

la exact media UE de 25% (Transparency International, 2021[24]).  

Administrația publică locală  

Informațiile înregistrate în timpul misiunilor de informare și a interviurilor cu intervievaţii cheie au indicat 

că, în perioada de implementare analizată, multe instituții publice locale nu și-au asumat dreptul deplin de 

prevenire a corupției, ci au tratat-o mai degrabă ca pe un exercițiu de bifare oarecum oneros. Au existat 

chiar rapoarte despre administrațiile locale care pur și simplu copiau și includeau în planurile lor locale de 

integritate prevederi din SNA.  

Acestea fiind spuse, au existat o serie de lideri în domeniu, iar mai multe administrații locale se remarcă 

prin progresele înregistrate în elaborarea procedurilor și politicilor interne, în special în domeniul politicilor 

privind conflictul de interese, avertizările în interes public și cadouri și ospitalitate. Consiliul Județean 

Giurgiu, de exemplu, a organizat "Integrity Café" și Gala Integrității (Ministry of Justice of Romania, 2018-

2020[19]). 

Conștientizarea restricțiilor din jurul fenomenului interdicţiilor post-angajare și a lobby-ului rămâne totuși 

foarte scăzută în administrațiile publice locale. O altă problemă identificată în timpul interviurilor pentru 

informații cheie a fost că funcţionari însărcinați cu atribuții de etică și integritate la nivel local au adesea 

atribuţii multiple, inclusiv de resurse umane, ceea ce le subminează capacitatea și abilitatea de a 

implementa prevederile SNA. De asemenea, s-au înregistrat puține progrese în revizuirea și simplificarea 

procedurilor administrative la nivel de administrație locală pentru a reduce oportunitățile de corupție, deși 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a întocmit un raport cu privire la 

procedurile cele mai vulnerabile la corupție.  

MDLPA a întocmit, de asemenea, un manual privind construirea unui indice de integritate în vederea 

ierarhizării administrațiilor publice locale. Intenția inițială a fost să contrasteze rapoartele formale pe care 

administrațiile locale le-au trimis periodic MDLPA și nivelul real de conformitate cu standardele de 

integritate. Ediția din 2019 s-a bazat pe 847 de rapoarte de autoevaluare transmise de administrațiile 

locale, precum și pe o evaluare a transparenței proactive a acestor instituții determinată de nivelul de 
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informare oferit cetățenilor pe site-ul lor. În timp ce dorința inițială a fost de a stimula competiția pentru 

îmbunătățire în rândul administrațiilor locale, doar aproximativ 25% din numărul total de administrații locale 

au fost incluse în exercițiu până în prezent. MDLPA raportează că lipsa comunicării publice cu privire la 

clasamente a făcut ca reprezentanții autorităților locale să-și exprime un interes limitat pentru 

îmbunătățirea poziției lor în indice. MDLPA a transmis, de asemenea, că în prezent ia în considerare 

crearea unei legături a clasamentului administraţiilor locale cu stimulente materiale pentru a spori 

implicarea în ceea ce privește indicele, cum ar fi ca primirea de fonduri publice să fie dependentă de 

atingerea unui punctaj minim în indice. Ideea inițială de a include evaluările cetățenilor cu privire la calitatea 

furnizării serviciilor ca o componentă a indicelui a fost abandonată din cauza resurselor umane și financiare 

limitate, dar ar putea fi reconsiderată în viitor. 

Pe lângă aceasta, în martie 2020 a fost lansată o campanie de conștientizare a oficialilor administrației 

publice locale cu privire la prevenirea corupției, campanie întreruptă la scurt timp din cauza pandemiei de 

COVID-19. O campanie virtuală a fost reluată în octombrie, cu materiale informative distribuite tuturor celor 

3 228 de unități ale administrației publice locale. Potrivit raportului de monitorizare din 2020, campania a 

ajuns la 380 dintre aceste unități. Toate instituțiile publice locale au fost contactate telefonic și prin e-mail 

de către MDLPA pentru a oferi suport și asistență tehnică în actualizarea și adoptarea codurilor de 

conduită.  

Aceste eforturi par să dea roade, deoarece Barometrul Global al Corupției arată o mică îmbunătățire a 

percepției oamenilor despre corupție în rândul reprezentanților guvernelor locale. În 2016, 38% dintre 

români credeau că reprezentanții autorităților locale sunt implicați în acte de corupție. Acest număr a scăzut 

la 33% în 2021. Media UE este de 19%. Regiunea de Nord-Vest, unde se află orașe precum Cluj și Oradea, 

are cea mai mică rată de cetățeni care consideră că oficialii administrației publice locale sunt implicați în 

acte de corupție și cel mai ridicat nivel de încredere (60%) în administrația locală – cu mai mult de 12 

puncte procentuale decât locul doi, Centru cu 48% (Transparency International, 2021[24]). 

În viitor, ar fi recomandabil să se dedice mai multă informare și sprijin pentru administrația publică locală, 

inclusiv consolidare a capacității în modul de adaptare a dispozițiilor și obiectivelor de la nivel național la 

circumstanțele locale. Prioritizarea cooperării consolidate între platforma administrației publice locale și 

celelalte platforme a fost sugerată de unii participanți la misiunile de informare ca un bun punct de plecare.  

Pe baza analizei secțiunii anterioare, România poate lua în considerare următoarele recomandări 

(Caseta 4.5):  

Caseta 4.5. Recomandări – Obiectiv General 3 

 Prioritizarea actualizării legislației privind integritatea parlamentară și insistență pentru 

implementare și aplicare. Dintre acestea, pot fi luate în considerare următoarele:  

o Includerea reformei integrității parlamentare în SNA și realizarea unui angajament 

constructiv cu Parlamentul și punerea accentului necesar pe această problemă, în locul 

tratării integrităţii politice și corupției ca fiind pur și simplu un domeniu prioritar printre multe 

altele la nivel de obiectiv specific.  

o În special, trebuie actualizate Codurile de Etică pentru parlamentari, inclusiv privind 

conflictele de interese și incompatibilitățile și trebuie introduse sancțiuni pentru 

nerespectare, puse în aplicare de către Biroul Permanent al Deputaților.  

o Implicarea în comunicarea proactivă a datelor pentru monitorizarea și raportarea încălcărilor 

integrității parlamentare.  

 Crearea unor grupuri de lucru interdepartamentale pentru a stabili factorii care duc la niveluri 

ridicate de mită în educație și asistență medicală și pentru a adopta planuri de acțiune care sunt 



60    

EVALUAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE A ROMÂNIEI 2016-2020 © OCDE 2022 
  

sensibile la cauzele fundamentale ale problemei, cum ar fi deficitul de aprovizionare, discreția 

și lipsa mecanismelor de plângere și responsabilitate. 

 Planificarea unei abordări mai diferențiate a administrației locale, bazată pe date noi care 

ilustrează probleme mai mari de corupție în anumite regiuni subnaționale. Diferite locații 

geografice se confruntă cu provocări diferite și ar fi mai avantajos un accent pe furnizarea de 

asistență tehnică drept răspuns la nevoile locale decât pe impunerea de instrumente și abordări 

standardizate. În special, prin:  

o Revitalizarea indicelui de integritate local care ar putea ajuta la identificarea celor mai 

puternici și mai slabi performanți, la fel ca o analiză mai sistematică a modelelor de 

deficiențe de integritate în diferite localități.  

o Implementarea indicelui de integritate locală în toate administrațiile locale și crearea unei 

legături între performanța anticorupție și stimulente materiale pentru a spori implicarea și 

conformitatea, cum ar fi condiționarea nivelului fondurilor publice de îndeplinirea anumitor 

standarde minime. 

 Întreprinderile de stat ar trebui să-și intensifice eforturile pentru a îmbunătăți transparența și 

responsabilitatea, în special având în vedere rolul din ce în ce mai important pe care îl joacă în 

economia românească. Întreprinderile de stat ar trebui: 

o Să publice anual toate datele financiare în format de date deschise, 

o Să publice anual registrele de interese ale membrilor consiliului lor, 

o Să raporteze public despre programul lor anticorupție. 

 Luarea în considerare a unei abordări mai ample pentru creșterea măsurilor anticorupție în 

sectorul privat, ținând cont de activități care acoperă nu numai întreprinderile de stat, ci și 

companiile din sectoare predispuse la corupție, cum ar fi infrastructura, energia și industria 

sănătății.  

 Asigurarea că politicile și activitățile SNA sunt sensibile la gen și că comunitățile marginalizate 

nu suferă consecințe nedorite, inclusiv prin:  

o Asigurarea că grupurile marginalizate sunt reprezentate în planificarea, implementarea și 

monitorizarea SNA. 

o Luarea în considerare a modului în care corupția afectează diferite grupuri de populație, 

inclusiv comunitățile expuse riscului de discriminare, în conformitate cu Principiile la Nivel 

Înalt G20 pentru Dezvoltarea și Implementarea Strategiilor Naționale Anticorupție.  

o În timpul fazei de implementare, colectarea de date defalcate pe gen pentru toate activitățile. 

Obiectivul general 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a 

standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice 

 Obiectivul specific 4.1 – Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul 

autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local 

 Obiectivul specific 4.2 – Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul 

fenomenului corupţiei 

SNA 2016-2020 a alocat 55 de milioane de lei (aproximativ 13 milioane USD) pentru măsurile educative 

și a subliniat necesitatea unui accent dublu pe educația anticorupție pentru a aborda „cunoașterea 

insuficientă a normelor de integritate” în rândul funcționarilor publici și cetățenilor. Posibil ca din cauza 

prioritizării măsurilor educaționale în Strategie, să se fi înregistrat unele progrese în acest domeniu.  
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Formare anticorupție pentru funcționarii publici  

SNA 2016-2020 a planificat să dezvolte formare obligatorie de integritate pentru funcționarii publici și să 

publice materiale de e-learning online. Cu toate acestea, această inițiativă nu a fost finalizată până în 2020, 

moment în care a fost amânată până în februarie 2021 din cauza pandemiei de COVID-19. Ministerul 

Justiției afirmă că această activitate a fost finalizată în februarie 2021. Deși platforma de e-learning nu a 

fost finalizată până la sfârșitul anului 2020, se pare că a existat pe parcursul perioadei un efort conjugat 

pentru a oferi funcționarilor publici instruiri față în față privind integritatea. DGA, de exemplu, a raportat că 

numai în 2020 a desfășurat 3.354 de activități educaționale pentru promovarea integrității, la care au 

participat 32.414 persoane (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]). Un sondaj din 2020 efectuat pe 

1.365 de funcționari a subliniat că cei care au primit instruire au considerat că aceasta a fost o măsură 

preventivă „foarte eficientă” (Ministry of Justice of Romania, 2020[25]).  

Același sondaj a constatat că majoritatea funcționarilor au considerat că regulile anticorupție și de 

integritate sunt „clare și ușor de urmat”. Într-adevăr, doar 6% dintre cei chestionați au declarat că nu sunt 

familiarizați cu aceste prevederi, în timp ce 77% cunoșteau etica stabilită / consilierul de integritate din 

instituția lor. Doar 29% au declarat că au nevoie de informații suplimentare cu privire la „regulile de 

conduită, conflictele de interese și incompatibilitățile care li se aplică” (Ministry of Justice of Romania, 

2020[25]). Acest lucru ar putea fi interpretat ca un succes al programului de formare prevăzut în Strategiile 

Naționale Anticorupție succesive, care a pus un accent puternic pe formarea în etică și integritate. Deși ar 

fi important să se mențină nivelul actual de familiaritate cu cadrul de integritate prin „formare suplimentară”, 

strategiile viitoare ar putea încerca să prioritizeze alte domenii.  

Campania de informare publică  

Ministerul Justiției s-a angajat să desfășoare o campanie de informare publică în mai multe etape; un 

studiu inițial de percepție a corupției, urmat de o serie dedicată de mesaje anticorupție personalizate, 

diseminate prin diverse medii, televiziune, radio, comunicate de presă și postere. Se pare că campania de 

informare publică a fost amânată din cauza COVID-19 (OGP IRM, 2020[49]). Potrivit informațiilor furnizate 

de Ministerul Justiției, campania a fost desfășurată în cele din urmă în martie 2021 și a constat în tipărirea 

și diseminarea de informații și infografice către grupurile țintă. Nu există dovezi în această etapă despre 

impactul campaniei. S-a observat că intenția inițială de a efectua un sondaj public privind percepția 

corupției pare să fi fost abandonată, ceea ce are sens, având în vedere valoarea adăugată limitată a unui 

sondaj costisitor în gospodării, ținând cont că datele existente sunt disponibile din Eurobarometru și din 

Barometrul Global al Corupției. 

Măsurile de sensibilizare a publicului ar putea continua să fie un domeniu de interes în următoarea 

perioadă strategică, mai ales având în vedere deficiențele obiectivului specific 4.2. Cu toate acestea, 

merită remarcat faptul că problema este mai amplă decât conștientizarea publicului cu privire la 

anticorupție, iar anticorupția este doar un domeniu politic dintre multele care concurează pentru atenția 

cetățenilor. O evaluare recentă a Fundației Bertelsmann concluzionează că, în general, „cunoașterea 

publică a politicii guvernamentale rămâne scăzută. Cea mai mare parte a populației, în special în zonele 

rurale și orașele mici, nu are nicio idee despre ce politici guvernamentale sunt propuse sau implementate” 

(SGI, 2020[47]).  

Dacă ar exista un nou accent pe campaniile de informare publică, ar fi important să ne gândim cu atenție 

la modul de integrare a activităților de conștientizare cu rezultate tangibile anticorupție în alte domenii și 

de asigurare o unei încadrări pozitive. Având în vedere costurile mari ale campaniilor de informare publică, 

campaniile de moralizare cu puțină substanță este puțin probabil să fie eficiente. În general, cetățenii sunt 

conștienți de faptul că corupția este lipsită de etică, trebuie să fie conștienți de oportunitățile de a lua măsuri 

concrete pentru a o aborda, iar acestea ar trebui să fie în mod clar legate de măsurile de schimbare a 

structurilor de stimulente care duc la corupție. În cel mai rău caz, campaniile de conștientizare cu privire la 

corupție pot avea efecte inverse, deoarece ar putea contribui la „normalizarea” corupției în mentalitatea 
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cetățenilor și a funcționarilor publici, facilitând raționalizarea practicilor lipsite de etică (Corbacho et al., 

2016[64]; OECD, 2018[65]). În plus, cercetările au evidențiat că campaniile anticorupție pot risca să 

declanșeze sau să dezvolte un sentiment tot mai mare de resemnare în rândul populației, ceea ce ar putea 

submina și mai mult încrederea în guvern și sprijinul cetățenilor pentru reforme (Peiffer, 2018[66]; Bauhr 

and Grimes, 2014[67]). Ca atare, viitoarele măsuri de sensibilizare a publicului ar trebui să ia în considerare 

astfel de potențiale consecințe nedorite. Creșterea gradului de conștientizare s-ar putea concentra, de 

exemplu, pe comunicarea unor măsuri concrete pe care cetățenii le pot lua, cum ar fi modul de a solicita 

informații sau de a raporta corupția, care se bazează pe reformele în curs în alte domenii. În același timp, 

este esențial să raportăm modul în care aceste acțiuni ale cetățenilor se traduc în acțiuni întreprinse de 

guvern sau justiție pentru a reduce riscul potențialelor efecte negative menționate anterior.  

Pe baza analizei secțiunii anterioare, România poate lua în considerare următoarele recomandări (Caseta 

4.6):  

Caseta 4.6. Recomandări – Obiectiv General 4 

 Dacă se recomandă cursuri periodice suplimentare de formare pentru menținerea nivelului 

actual de familiaritate cu cadrul de integritate, instituțiile care organizează activități educaționale 

și de conştientizare trebuie pe viitor să articuleze în mod clar impactul și sustenabilitatea 

așteptate, pentru a evita intervențiile sporadice și fragmentare, care este puțin probabil să aibă 

ca rezultat un impact semnificativ. 

 Viitoarele campanii de informare și conștientizare a publicului nu ar trebui să fie de natură 

generică. În schimb, ar fi important să fie asociate cu măsuri anticorupție tangibile care pot 

schimba structurile de stimulare care conduc la corupție, cum ar fi oportunități sigure de 

raportare a abuzurilor.  

Obiectivul general 5 – Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin 

mijloace penale şi administrative 

 Obiectivul specific 5.1 – Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în 

soluţionarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local (BM 3 și 4 din MCV) 

 Obiectivul specific 5.2 – Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și prevenire a cazurilor 

de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM 2 din MCV) 

 Obiectivul specific 5.3 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ 

 Obiectivul specific 5.4 – Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele 

mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare 

SNA 2016-2020 a urmărit să se bazeze pe realizările recunoscute la nivel internațional ale DNA și ANI în 

perioada strategică anterioară, 2012-2015. Cu toate acestea, eforturile de punere în aplicare din acei ani 

au avut deficiențe, în special lipsa de cooperare între entităţile de control și în consecință o dependență 

excesivă de instrumentele de drept penal. De asemenea, a fost recunoscut faptul că instituţiile de control 

– în special cele de audit – nu aveau resurse umane, ceea ce a condus la o virtuală absență a controalelor 

financiare ex-ante în sectoare precum sănătatea, educația și operațiunile întreprinderilor publice (Ministry 

of Justice of Romania, 2018-2020[19]).  
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Îmbunătățirea capacității DNA de a efectua investigații imparțiale și de a urmări corupția 

la nivel înalt  

Evenimentele politice din perioada de implementare au compromis grav capacitatea DNA de a desfășura 

investigații eficiente și imparțiale care au câștigat aplauze agenției în anii anteriori (World Bank, 2017[20]). 

În special, modificările problematice aduse legilor justiției din 2018 și 2019, care rămân în vigoare, au 

afectat grav activitatea DNA. În timp ce unele dintre cele mai problematice propuneri de revizuire a Codului 

penal și a Codului de procedură penală au fost date la o parte de către Curtea Constituțională, valul de 

modificări propuse a dus la „obstacole și incertitudine juridică în ceea ce privește investigarea, urmărirea 

penală și sancționarea cazurilor de corupție la nivel înalt”. Drept urmare, DNA și-a văzut unele investigații 

compromise printre discuţii aprinse cu privire la admisibilitatea probelor. Intervenția continuă a SIIJ în 

cazurile de corupție la nivel înalt este considerată de Comisia Europeană că a subminat DNA și a dus la 

întârzieri îngrijorătoare în cazuri importante (European Commission, 2021[32]).  

Acest lucru a fost agravat de un deficit de resurse umane. Raportul de monitorizare al SNA 2018 a 

remarcat că în anul 2018 nu au fost alocate posturi de ofițeri de poliție judiciară și a fost prevăzut un buget 

insuficient pentru acoperirea celor 90 de posturi prevăzute în SNA (Ministry of Justice of Romania, 2018-

2020[19]). Începând cu luna martie 2021, DNA nu avea încă personal suficient, cu doar 75% din posturi 

ocupate, deși se pare că a fost lansată recent o acțiune de recrutare (European Commission, 2021[53]). 

Deficitul de resurse umane a fost deosebit de evident la vârf, unde după demiterea procurorului-șef Laura 

Kövesi nu a fost numit un înlocuitor permanent pentru o perioadă lungă, ceea ce în viziunea unor 

observatori „a adăugat incertitudine și vulnerabilitate” DNA și l-a expus la interferențe politice continue 

(SGI, 2020[47]). În aceeași perioadă, au avut loc „o serie de achitări de mare anvergură și mai multe 

investigații DNA gestionate prost”, din cauza probelor puține și a fundamentării limitate a presupusei 

infracțiuni (Enache Pirtea & Associates, 2020[12]).  

În aceste circumstanțe provocatoare, DNA a continuat o serie de investigații împotriva oficialilor de rang 

înalt, deși din 2016 până în 2019 au fost inițiate și soluționate din ce în ce mai puține cazuri. Deși nu este 

în sine un indicator al înrăutățirii performanței, investigațiile mai puține și solide sunt de preferat în fața mai 

multor investigații slabe, conform propriilor cifre ale DNA. În această perioadă, numărul reclamațiilor 

depuse de cetățeni la DNA a scăzut în mod semnificativ în 2018 (SGI, 2020[47]) (DNA, 2016[68]).  

În ciuda acestor cifre în scădere, consensul pare să fie că DNA a acționat competent și profesional în fața 

presiunii politice intense. A înregistrat un oarecare succes în recuperarea prejudiciilor și urmărirea penală 

a cauzelor penale legate de funcționari de rang înalt, magistrați și angajați publici din sectoarele educație 

și sănătate. De la numirea unui nou Guvern în 2020, situația pare să se fi îmbunătățit oarecum, cu funcții 

cheie de conducere, inclusiv cea de procuror-șef, ocupate, ceea ce a adus un nou impuls și stabilitate. 

Acest lucru se reflectă în rezultatele obținute în 2020, care au reprezentat o îmbunătățire față de 2019 în 

ceea ce privește numărul de rechizitorii, o reducere a cazurilor nesoluționate și un număr crescut de 

plângeri din partea funcționarilor și cetățenilor, pe care Direcţia le consideră un indiciu al restabilirii 

încrederii în operațiunile sale (European Commission, 2021[53]).  

Consolidarea capacității ANI de a preveni, identifica și sancționa conflictele de interese și 

averea nejustificată  

Activitatea ANI a fost de asemenea afectată de instabilitatea politică din 2017-2019, deși se pare că nu în 

aceeași măsură ca cea a DNA. Două propuneri legislative care au intrat în vigoare în 2019 au exacerbat 

totuși incertitudinea juridică pentru activitatea ANI. În primul rând, a fost introdus un nou termen limită care 

a creat ambiguitate cu privire la posibilitatea ca ANI să investigheze conflictele de interese care existau de 

mai bine de trei ani. Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat în cele din urmă că termenul de trei ani 

se referă la necesitatea ca ANI să finalizeze o investigație în termen de trei ani de la demarare, mai 

degrabă decât la neaplicarea sancțiunilor după trei ani. Cu toate acestea, între timp, incertitudinea a dus 
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la oprirea prematură a multiplelor investigații aflate în desfășurare. În al doilea rând, sancțiunile pentru 

aleșii locali cu conflicte de interese nerezolvate au fost atenuate în măsura în care ANI nu a mai considerat 

sancțiunile suficient de disuasive (European Commission, 2021[53]).  

Mai mult decât atât, în mai multe rânduri în care instanțele au menținut hotărârea ANI conform căreia 

anumiți parlamentari dețineau funcții incompatibile sau aveau conflicte de interese nerezolvate, 

parlamentul nu a reușit să impună sancțiuni în mod coerent și în timp util, conform cerințelor (Ministry of 

Justice of Romania, 2020[25]). În același sens, în perioada 2017-2019 Parlamentul nu a respins o serie de 

modificări legislative asupra cărora ANI a emis un aviz negativ. Cel mai recent raport al MCV notează că 

cinci amendamente în așteptare care vizau ANI au fost respinse de noul Parlament în 2020, deși din iunie 

2021 cel puțin o altă propunere cu aviz negativ din partea ANI rămâne în așteptare la Camera Deputaților 

(European Commission, 2021[32]). Se pare că s-au înregistrat progrese reduse în ceea ce privește 

recomandarea din a patra rundă de evaluare a GRECO de a clarifica dispozițiile privind conflictele de 

interese pentru membrii Parlamentului, de a extinde definiția dincolo de interesele financiare personale și 

de a introduce un mecanism de comunicare ad-hoc a conflictelor de interese (GRECO, 2021[58]). Raportul 

de monitorizare al MJ din 2020 notează că în 2019 s-a elaborat și discutat o propunere, dar de atunci se 

pare că s-au întreprins puține acțiuni pentru a pune în aplicare recomandarea.  

În această perioadă dificilă, ANI a continuat să investigheze conflictele de interese, incompatibilitățile și 

suspiciunile de avere nejustificată. În 2020, de exemplu, Agenția a finalizat 1.143 de dosare și a aplicat 

204 amenzi administrative celor care nu și-au depus declarațiile de interese și de avere corect și în timp 

util (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]). Lansarea, în mai 2021, a unui nou sistem electronic de 

transmitere a declarațiilor de avere și interese ar fi trebuit să consolideze și mai mult eficiența operațiunilor 

ANI, la fel ca și bugetul suficient alocat Agenției. Începând cu 2022, publicarea electronică va deveni 

obligatorie pentru funcționarii publici. ANI a stabilit, de asemenea, canale dedicate pentru îndrumarea 

persoanelor cu privire la modul de completare a declarațiilor de avere și de interese, precum și clarificări 

privind conflictul de interese și incompatibilități. Numai în 2020, Agenția a oferit astfel de îndrumări pentru 

1.538 de persoane fizice și juridice (Ministry of Justice of Romania, 2020[25]) (European Commission, 

2021[32]). 

În cele din urmă, ANI a jucat un rol proactiv în perioadele electorale din 2020 pentru educarea candidaților 

cu privire la regulile de integritate și pentru diseminarea informațiilor către instituţiile relevante în cazurile 

în care candidații nu erau eligibili pentru funcții publice. Agenția a procesat mai bine de 505 000 de 

declarații de avere ale candidaților la alegerile locale și 13 000 de declarații ale candidaților la alegerile 

parlamentare. Aceste declarații au fost publicate pe site-ul său web în termen de 48 de ore de la depunere, 

alături de un formular de contact dedicat pentru raportarea oricăror nereguli. Totuși, deși ANI a sesizat 

instanțele că peste 100 de candidați la alegerile locale erau sub interdicție, în mai multe cazuri instanțele 

au validat totuși mandatele candidaților neeligibili (European Commission, 2021[32]) (European 

Commission, 2021[53]). Totuși, în general, informațiile adunate în timpul misiunilor virtuale de informare au 

indicat că activitatea ANI privind prevenirea este unul dintre succesele majore ale SNA 2016-2020.  

Consolidarea mecanismelor de control financiar 

SNA 2016-2020 a identificat necesitatea de abordare a capacitatății scăzute a structurilor de control. La 

începutul perioadei de implementare, Ministerul Finanțelor a instituit un sistem național de verificare, 

monitorizare, raportare și control al sănătății financiare a instituţiilor publice românești. Sistemul permite 

monitorizarea în timp real a alocării și utilizării fondurilor publice. Deși acesta a reprezentat un prim pas 

pozitiv, perioada de implementare a cunoscut unele evoluții îngrijorătoare în ceea ce privește Curtea de 

Conturi, un organism cheie de control financiar însărcinat cu efectuarea de audituri externe în instituțiile 

publice. Cercetările Curții de Conturi pot dura ani de zile și sunt dezbătute de Parlament cu întârzieri 

semnificative. În plus, nu există date disponibile privind conformitatea în punerea în aplicare a 

recomandărilor Curții. Privită deja de observatorii independenți ca un organism „în mare măsură ineficient”, 
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independența sa funcțională a fost încălcată de numirea președintelui Curții în octombrie 2017 (SGI, 

2020[47]) (TI Romania, 2020[69]). În plus, și așa cum se precizează în Indicatorul de Integritate Publică al 

OCDE, s-ar fi putut face mai mult pentru a depăși transparența bugetară și pentru a atenua riscurile de 

integritate publică în managementul finanțelor publice, inclusiv prin reducerea fraudei și a gestiunii 

financiare defectuoase. 

În 2020, Curtea de Conturi și-a îndeplinit angajamentul SNA de a publica un studiu privind sistemul 

sancțiunilor administrative, care s-a bazat pe date culese de la 106 instituții publice. Tot în anul 2020 au 

fost luate măsuri de reglementare a organizării și sarcinilor Corpului de control al Prim-Ministrului și de a 

asigura o abordare mai consecventă a reglementării funcției de control administrativ în autoritățile publice 

centrale în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului 87 din 2020 și a Hotărârii Guvernului 603 din 2020. 

(Ministry of Justice of Romania, 2020[25]). În ciuda acestui fapt, observatorii independenţi raportează că 

Corpul de control al Prim-Ministrului rămâne „mai mult sau mai puţin dependent de miniştri” şi rapoartele 

sale nu sunt făcute publice.  

În cele din urmă, în timp ce entităţile de control precum Corpul de control al Prim- Ministrului, Casa 

Națională de Asigurări de Sănătate, Direcția Generală Anticorupție și Autoritatea Electorală Permanentă 

raportează că desfășoară activități de control, misiunile de informare efectuate pentru această evaluare 

au indicat deficiențe existente ale auditurilor financiare. Raportarea pe site-ul fiecărei entități de control a 

întregii liste de amenzi și sancțiuni administrative aplicate pare, de asemenea, incompletă, deși AEP face 

acest lucru în mod regulat. 

Conform Ordinului Ministrului Finanțelor 3781/2019, situațiile financiare anuale ale întreprinderilor mijlocii 

și mari, precum și ale întreprinderilor de stat trebuie să fie auditate de auditori statutari sau firme de audit. 

Cu toate acestea, există unele deficiențe aparente în ceea ce privește supravegherea standardelor de 

contabilitate și audit din sectorul privat. În special, sancțiunile administrative pentru contabilitate 

frauduloasă pot fi aplicate contabililor și auditorilor individuali de către asociațiile profesionale, dar numai 

de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în ceea ce privește companiile, neexistând 

răspunderea persoanei juridice pentru încălcarea standardelor de audit și contabilitate de către companii 

(TI Romania, 2020[69]).  

În cele din urmă, se pare că SNA 2016-2020 nu a luat în considerare în mod semnificativ modalitățile de 

consolidare a colaborării cu organismele europene antifraudă, precum OLAF, EPPO și Curtea de Conturi 

Europeană.2 Acest lucru este oarecum surprinzător, având în vedere că România reprezintă mai mult de 

10% din numărul total de cazuri înaintate OLAF, precum și rolul investigațiilor OLAF în rețelele complexe 

de fraudă din țară (Enache Pirtea & Associates, 2020[12]). Deși a existat o oarecare colaborare între OLAF 

și DNA, viitoarele iterații ale SNA ar putea explora modalități mai sistematice pentru cooperarea și schimbul 

între agențiile naționale, cum ar fi Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF) și DNA, pe de o parte, și 

organisme internaţionale relevante pe de altă parte. 

Recuperarea creanțelor  

SNA 2016-2020 a susținut că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), 

înființată în decembrie 2016, ar „genera o creștere semnificativă a banilor recuperați din infracțiune și... o 

rată crescută de compensare a pierderilor”. Se pare că s-au înregistrat progrese în acest sens, întrucât 

instanțele au transmis în perioada de implementare un număr tot mai mare de hotărâri prin care se dispune 

confiscarea bunurilor obținute din infracțiuni (Ministry of Justice of Romania, 2018-2020[19]). 

ANABI a înregistrat un oarecare succes în procesul de sechestrare şi valorificare a proprietăților, inclusiv 

a bunurilor mobile și a monedelor virtuale, în perioada de implementare a SNA. Pentru a scoate la licitație 

bunurile sechestrate, ANABI a lansat o platformă online. Începând cu 2020, ANABI ocupase 42 din cele 

50 de posturi prevăzute. ANABI pare să coopereze cu autoritățile străine într-un mod competent. În 2020, 

ANABI a trimis autorităților străine 81 de cereri de asistență judiciară reciprocă și a primit 161 de cereri. 



66    

EVALUAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE A ROMÂNIEI 2016-2020 © OCDE 2022 
  

Dintre acestea 161, 90% au primit răspuns în termenul stabilit de statul solicitant (Ministry of Justice of 

Romania, 2020[25]). În perioada de implementare, ANABI a lucrat la un sistem integrat numit ROARMIS 

(Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni). Această platformă 

este menită să furnizeze date de caz pentru a urmări progresul unui dosar de la identificarea și urmărirea 

bunurilor provenite din infracţiuni, prin sechestru până la confiscare, prejudicii și compensaţii și a fost 

menită să permită utilizatorilor monitorizarea demersurilor întreprinse de autorități. Se speră că 

instrumentul va permite, de asemenea, analiza pentru identificarea modelelor și pentru creșterea eficienței 

recuperării creanțelor. În timp ce ROARMIS trebuia să fie în vigoare până în octombrie 2019, se pare că 

au existat întârzieri (OECD, 2018[34]). Raportul de monitorizare SNA 2020 notează că proiectul a început 

în octombrie 2020.  

Au fost întreprinși câțiva pași importanți pentru a alinia cadrul legal al României la standardele UE. Aceasta 

a inclus introducerea în iulie 2019 a unei noi legi împotriva spălării banilor pentru a transpune cea de-a 

patra Directivă 849/2015 a UE împotriva spălării banilor. Aceasta a stabilit cerința ca persoanele juridice 

să-și înregistreze beneficiarul real la Registrul Comerțului din România și să actualizeze aceste date în 

mod regulat. Conform Raportului de monitorizare SNA 2020, registrul beneficiarilor reali este funcțional, 

iar instituțiile competente pot accesa datele, deși informațiile stocate nu sunt disponibile publicului (OECD, 

2018[34]). În prezent, au fost stabilite doar sancțiuni administrative și nu penale pentru denaturarea 

informațiilor privind titularul real. O atenție deosebită trebuie acordată pentru ca autoritățile de 

supraveghere să fie echipate corespunzător pentru verificarea eficientă a declarațiilor de beneficiar real, 

astfel încât sistemul să acționeze ca un factor de descurajare a practicilor de corupție (TI Romania, 

2020[69]). Pe de altă parte, în februarie 2020, România a primit un avertisment de la Comisia Europeană 

din cauza întârzierilor în transpunerea celei de-a cincea Directive 2018/843 a UE privind combaterea 

spălării banilor (European Commission, 2020[70]).  

 De asemenea, în 2020, Unitatea de Informaţii Financiare din România și anume Oficiul Naţional pentru 

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a iniţiat procesul de evaluare a riscurilor naţionale de spălare a 

banilor şi finanţare a terorismului. În 2020, a fost adoptată legea 228 din 2020 pentru transpunerea 

Directivei UE 2014/42 privind înghețarea și confiscarea produselor infracţiunilor (Ministry of Justice of 

Romania, 2020[25]).  

Pe baza analizei secțiunii anterioare, România poate lua în considerare următoarele recomandări 

(Caseta 4.7):  

Caseta 4.7. Recomandări – Obiectiv General 5 

 Îmbunătățirea coordonării dintre instituțiile responsabile de SNA și alte entităţi relevante, 

inclusiv cele responsabile cu combaterea crimei organizate și a spălării banilor, în special 

Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism. Inclusiv o mai bună coordonare între instituţiile române și internaționale 

precum OLAF, EPPO, Europol, Interpol. 
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Obiectivul General 6 – Creșterea nivelului de implementare a măsurilor 

anticorupție prin aprobarea planului de integritate și a autoevaluării periodice la 

nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a instituțiilor 

subordonate și coordonate, precum și a întreprinderilor publice 

 Obiectiv specific: Consolidarea integritatii institutionale prin planuri elaborate pe baza analizei de 

risc si a standardelor de control intern managerial 

Documentul SNA 2016-2020 a insistat ca fiecare instituție supusă prevederilor Strategiei să își dezvolte 

propriul plan de integritate ca parte a Obiectivului 6. Accentul pe evaluarea anuală a planurilor și adaptarea 

la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute” are fără îndoială potențial, având în vedere nu în ultimul rând 

tensiunile politice din perioada de implementare. Raportul de Monitorizare SNA 2020 (Ministry of Justice 

of Romania, 2018-2020[19]) reține că în perioada 2016-2020, Ministerul Justiției a primit și centralizat un 

total de 780 de planuri de integritate, dintre care: 

 10 proveneau de la autorități independente și instituții anticorupție, 

 74 proveneau din administrația publică centrală, 

 623 proveneau din administrația publică locală, iar 

 74 proveneau de la întreprinderi de stat. 

În conformitate cu planurile revizuite pentru această evaluare, procesul decurge foarte similar pentru 

majoritatea instituțiilor. Începe cu o autoevaluare, urmată de trimiterea documentelor către Ministerul 

Justiţiei.  

Aceste rapoarte includ de obicei: 

 Un raport narativ privind stadiul implementării măsurilor prevăzute de Strategia Națională 

Anticorupție 2016-2020 în cadrul instituțiilor;  

 Un inventar al măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și al 

indicatorilor de evaluare; 

 Lista incidentelor de integritate și a măsurilor luate pentru remedierea situației care a permis 

producerea incidentelor de integritate; 

 O actualizare cu privire la dezvoltarea și implementarea procesului;  

 O analiză ulterioară a stadiului măsurilor care sunt implementate sau parțial implementate, pentru 

actualizarea la fiecare doi ani a planurilor de integritate; 

 O misiune tematică a auditului public intern. 

În timpul interviurilor efectuate pentru această evaluare, a devenit clar că acest proces este văzut ca fiind 

destul de util în cadrul unor instituții (ex. Ministerul Afacerilor Interne) anod al celor mai prețuite instrumente 

ale SNA. Unele părți interesate au considerat că evaluările tematice în special au fost o parte foarte 

valoroasă a procesului de feedback pentru identificarea și abordarea incidentelor de integritate. În plus, 

mai multe părți interesate și-ar dori ca această metodologie să se prelungească în următoarea SNA cu 

unele îmbunătățiri. În special, creșterea numărului de sesiuni dedicate discutării acestor planuri în 

platformele de cooperare, precum și realizarea unei compilații de bune practici pe baza experiențelor 

întâlnite de părțile interesate în realizarea acestor autoevaluări.  
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Pe baza analizei secțiunii anterioare, România poate lua în considerare următoarea recomandare (Caseta 4.8): 

Caseta 4.8. Recomandări – Obiectiv General 6 

 Monitorizarea mai sistematică a planurilor de autoevaluare a integrității, inclusiv adăugarea 

acesteia mai des pe agenda platformelor de cooperare și compilarea unei liste de bune practici 

pentru această problemă. 

Notă 

1 MIFINANTE (Ministry of Public Finances of Romania), https://mfinante.gov.ro/ro/web/site.  

2 Informații furnizate de Ministerul de Justiție în data de 9 Septembrie 2021.  

 

https://mfinante.gov.ro/ro/web/site
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Următoarele recomandări se bazează pe analiza anterioară și ar putea fi 

benefice pentru viitoarele Strategii Naționale Anticorupție. În special, ele 

urmăresc să ofere un accent sistemic orientat spre favorizarea unei culturi a 

integrității publice în România alături de Recomandarea OCDE privind 

integritatea publică.  

  

5 Recomandări  
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Evaluarea a oferit o analiză a procesului SNA 2016-2020 și oferă câteva recomandări pentru planificarea 

și implementarea eficientă a politicilor viitoare. Revizuirea semnalează, de asemenea, calea pentru 

stabilirea unui sistem interconectat în cadrul altor obiective și domenii de activitate. 

Proces de îmbunătățire: Către cele mai bune practici internaționale pentru 

construcția și implementarea unei strategii de integritate și anticorupție 

 Implicarea permanentă a unei personalități politice sau a unui organism politic de nivel înalt în 

procesul de implementare a SNA, care este atât responsabil de progres, cât are și autoritatea de 

a impulsiona implementarea strategiei chiar și în fața unei potențiale instabilități politice.  

 Invitarea factorilor de decizie, la nivel local și național, să participe la reuniunile platformelor de 

cooperare și în special cei care sunt mandatați cu activitățile de implementare a Planului de Acțiuni.  

 Asigurarea că înalţi funcționari din fiecare județ participă la progresul SNA la nivel subnațional, 

pentru ca autoritățile locale să nu trateze eforturile anticorupție și planurile de integritate ca pe o 

casetă de bifat sau un exercițiu tehnocratic și crearea de stimulente pentru implementarea 

semnificativă a angajamentelor.  

 Participarea la şedinţele platformelor de cooperare a reprezentanţilor puterilor judecătoreşti şi 

legislative, care ar trebui să fie, de asemenea, puternic implicaţi în planificarea obiectivelor şi în 

implementarea Strategiei. Implicarea proactivă a Parlamentului, în special, este esențială pentru a 

genera asumarea politică a agendei de reformă și pentru a spori responsabilitatea.  

 Platformele de cooperare au un potențial incredibil și, pentru a-și crește impactul, ar trebui să 

devenă un veritabil forum pentru consultare și co-creare semnificativă.  

 Promovarea schimburilor între diferitele platforme ale părților interesate pentru ca reprezentanții 

mediului de afaceri și ai societății civile să facă schimburi periodice cu oficialii guvernamentali și 

cu organismele de supraveghere.  

 Consultarea și implicarea diferitelor părți interesate nu doar în faza de consultare, ci și în procesul 

de elaborare, pentru asumarea acțiunilor propuse de diferitele părți interesate.  

 Colaborarea cu cele mai relevante instituții de implementare pentru a elabora planuri de acțiune 

cuprinzătoare pentru SNA. Bazându-se pe o fază de diagnosticare mai solidă și pe o teorie explicită 

a schimbării, cu un lanț clar de rezultate de la activități la obiectivele generale, planul de acțiune ar 

trebui să includă: 

o Rolurile, responsabilitățile și termenele limită pentru toate instituțiile de implementare și 

întegrarea Planurilor de Integritate în acele instituții.  

o Prioritizare clară și secvențiere pentru ca acele activități fundamentale sau cele care au nevoie 

de timp mai lung de implementare să poată începe devreme. 

o Linii bugetare detaliate pentru toate activitățile, precum și înregistrări centralizate ale tuturor 

cheltuielilor aliniate la SNA pentru urmărire, monitorizare și evaluare.  

o Colaborare cu Ministerul Finanțelor pentru a solicita alocarea necesară aferentă SNA în 

următorul ciclu financiar.  

o Indicatori cu linii de bază și ținte pentru activități și rezultate, prioritizare, precum și succesiune 

a activităților. 

o Asigurarea pentru calitatea activă a consultării, odată ce implementarea este în curs. În special, 

în ceea ce privește reformele legale în curs. 

 Crearea unei coerențe sporite a politicilor între Strategia Națională Anticorupție și alte inițiative și 

reforme de guvernare, inclusiv digitalizarea, reformele administrației publice, achizițiile publice și 
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combaterea crimei organizate. Aceasta include identificarea explicită a sinergiilor, prioritizare și 

succesiune între diferitele strategii guvernamentale.  

 Creșterea flexibilităţii procesului de modificare a Planurilor de Acțiune ale SNA, atunci când este 

necesar. În special, ca o modalitate de abordare a noilor probleme și provocări care pot apărea pe 

parcursul celor 4 ani de implementare.  

Optimizarea politicii: Stabilirea priorităților și consolidarea politicilor de integritate  

 Acordarea de prioritate actualizării legislației privind integritatea parlamentară și crearea de 

presiune pentru implementare și aplicare. Dintre acestea, pot fi luate în considerare următoarele:  

o În loc să tratați integritatea politică și corupția politică ca fiind pur și simplu un domeniu prioritar 

printre multe altele la nivel de obiectiv specific, ridicați reforma integrității parlamentare în 

cadrul SNA și lucrați pentru asigurarea angajamentului constructiv cu parlamentul și puneți 

accentul necesar pe această problemă.  

o În special, ar trebui să fie actualizate Codurile de Etică pentru parlamentari, inclusiv privind 

conflictele de interese și incompatibilitățile, și sancțiuni pentru nerespectare trebuie introduse 

și puse în aplicare de către Biroul Permanent al Deputaților.  

o Implicați-vă în comunicarea proactivă a datelor pentru a monitoriza și raporta încălcări ale 

integrității parlamentare.  

 Consolidați cadrului legal anticorupție în conformitate cu recomandările GRECO și ale Comisiei 

Europene: 

o Legile preventive privind integritatea, incompatibilitățile și conflictele de interese sunt în prezent 

oarecum fragmentate, ceea ce împiedică activitatea structurilor de monitorizare şi control.  

o În timp ce modificările legislative ulterioare pot provoca o serie de tensiuni suplimentare pe 

termen scurt, unificarea cadrului juridic dispersat a fost identificată atât de evaluatorii externi, 

cât și de informatorii cheie intervievați pentru această evaluare ca fiind soluţia pentru 

susținerea eforturilor anticorupție pe termen lung, în special în ceea ce privește munca ANI.  

 Asigurați-vă că seturile de date cheie anticorupție, cum ar fi declarațiile de avere și interese ale 

funcționarilor publici, finanțele partidelor politice, cheltuielile guvernamentale, bugetele 

guvernamentale, beneficiarii reali ai companiilor sunt publicate în conformitate cu standardele 

International Open Data Charter (IODC) prin: 

o Asigurarea că instituțiile relevante au resursele necesare pentru a păstra și a verifica aceste 

seturi de date. 

o Asigurarea că aceste seturi de date sunt toate funcționale, conforme cu standardele IODC și 

publicate pe o platformă centralizată până la sfârșitul viitorului ciclu de strategie. Acest lucru ar 

contribui la consolidarea diferitelor platforme de transparență care au proliferat în ultimii ani 

într-un ghișeu unic pentru a ajuta organismele de supraveghere, jurnaliştii și cetățenii să 

compare diferite seturi de date.  

 Îmbunătățirea coordonării dintre instituțiile responsabile de SNA și alte entităţi relevante, inclusiv 

cele responsabile cu combaterea crimei organizate și a spălării banilor, în special Departamentul 

pentru Lupta Antifraudă și Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism. Inclusiv o mai bună coordonare între agențiile române și internaționale precum OLAF, 

EPPO, Europol, Interpol. 

 Planificarea unei abordări mai diferențiate a administrației locale, bazată pe date noi care ilustrează 

probleme mai mari de corupție în anumite regiuni subnaționale. Diferite locații geografice se 

confruntă cu provocări diferite și ar fi mai avantajos un accent pe furnizarea de asistență tehnică 
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drept răspuns la nevoile locale decât pe impunerea de instrumente și abordări standardizate. În 

special, prin:  

o Revitalizarea indicelui de integritate local care ar putea ajuta la identificarea celor mai puternici 

și mai slabi performanți, la fel ca o analiză mai sistematică a modelelor de deficiențe de 

integritate în diferite localități.  

o Implementarea indicelui de integritate locală în toate administrațiile locale și crearea unei 

legături între performanța anticorupție și stimulente materiale pentru a spori implicarea și 

conformitatea, cum ar fi condiționarea nivelului fondurilor publice de îndeplinirea anumitor 

standarde minime. 

 Crearea unor grupuri de lucru interdepartamentale pentru a stabili factorii care duc la niveluri 

ridicate de mită în educație și asistență medicală și pentru a adopta planuri de acțiune care sunt 

sensibile la cauzele fundamentale ale problemei, cum ar fi deficitul de aprovizionare, discreția și 

lipsa mecanismelor de plângere și responsabilitate. 

 Dacă se recomandă cursuri periodice suplimentare de formare pentru menținerea nivelului actual 

de familiaritate cu cadrul de integritate, instituțiile care organizează activități educaționale și de 

conştientizare trebuie pe viitor să articuleze în mod clar impactul și sustenabilitatea așteptate, 

pentru a evita intervențiile sporadice și fragmentare, care este puțin probabil să aibă ca rezultat un 

impact semnificativ. 

 Viitoarele campanii de informare și conștientizare a publicului nu ar trebui să fie de natură generică. 

În schimb, ar fi important să fie asociate cu măsuri anticorupție tangibile care pot schimba 

structurile de stimulare care conduc la corupție, cum ar fi oportunități sigure de raportare a 

abuzurilor.  

 Întreprinderile de stat ar trebui să-și intensifice eforturile pentru a îmbunătăți transparența și 

responsabilitatea, în special având în vedere rolul din ce în ce mai important pe care îl joacă în 

economia românească. Întreprinderile de stat ar trebui: 

o Să publice anual toate datele financiare în formate de date deschise, 

o Să publice anual registrele de interese ale membrilor consiliului lor, 

o Să raporteze public despre programul lor anticorupție. 

 Luarea în considerare a includerii unei abordări mai ample pentru creșterea măsurilor anticorupție 

în sectorul privat, ținând cont de activități care acoperă nu numai întreprinderile de stat, ci și 

companiile din sectoare predispuse la corupție, cum ar fi infrastructura, energia și industria 

sănătății.  

 Asigurarea că politicile și activitățile SNA sunt sensibile la gen și comunitățile marginalizate nu 

suferă consecințe nedorite, inclusiv prin:  

o Asigurarea că grupurile marginalizate sunt reprezentate în planificarea, implementarea și 

monitorizarea SNA. 

o Luarea în considerare a modului în care corupția afectează diferite grupuri de populație, 

inclusiv comunitățile expuse riscului de discriminare, în conformitate cu Principiile la Nivel Înalt 

G20 pentru Dezvoltarea și Implementarea Strategiilor Naționale Anticorupție.  

o În timpul fazei de implementare, colectați date defalcate pe gen pentru toate activitățile. 

 Monitorizarea mai sistematică a planurilor de autoevaluare a integrității, inclusiv adăugarea 

acesteia mai des pe agenda platformelor de cooperare și compilarea unei liste de bune practici 

pentru această problema. 
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