
Managementul integrității 

în instituțiile publice

Promovarea integrității și prevenirea corupției reprezintă o funcție a

managementului;

Conducătorii instituțiilor publice au un rol cheie în problematica integrității la

nivel organizațional;

O cultură a integrității presupune un set de proceduri interne, norme şi practici,

valori şi obiective comun acceptate, care ghidează modul în care personalul

instituţiei publice acţionează.



Scopul managementului 

integrității

• Managementul prevenirii corupţiei are rolul 

de a asigura buna funcţionare a instituţiei 

publice, îndeplinirea mandatului său, 

creşterea calităţii serviciilor publice şi 

creşterea încrederii beneficiarilor serviciilor 

publice în instituţia publică.



Sectoare de acțiune implicate în managementul integrității

1. Definirea valorilor, normelor şi procedurilor interne, la care se adaugă procedurile

impuse de actele normative în vigoare ( Codul de conduită, Controlul intern

managerial- implementare standardul etică și integritate, declarații de avere și

interese)

2. Formarea profesională în domeniul eticii şi prevenirii corupţiei ca parte a dezvoltării

profesionale ( participare la cursuri, web-inarii, grupuri de lucru, sesiuni instruire);

3. Dezvoltarea de structuri interne cu rol în prevenirea corupţiei şi monitorizarea

respectării conformităţii cu valorile, normele şi procedurile declarate (grup de lucru

anticorupție, consilier de integritate, registrul de riscuri la corupție,);

4. Practicarea eticii şi prevenirii corupţiei de către conducerea instituţiei şi de către

personal (activitate consilier de etică, plan de acțiune pentru prevenire corupție);

5. Evaluarea periodică a managementului integrităţii în cadrul instituţiei publice şi

comunicarea publică a rezultatelor (raport de activitate domeniul etică, evaluarea

prin chestionar a percepției și cunoștințelor privind etica și itegritea, evaluare

activitate relații publice).



LEGISLAȚIE • Act de bază
ORDIN ministrul finanțelor publice Nr. 946 din  4 iulie 

2005  Republicat pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control 

intern/managerial la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial     

ABROGAT

• Acte modificatoare
Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial 

al entității publice, modificat și completat de Ordinul nr. 

200/2016 și Ordinul nr. 530/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, în vigoare până la data de 7 

mai 2018, când a fost abrogat prin 

Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităților publice

Standarde

de control 

intern 

managerial



LEGISLAȚIE • Acte de bază
LEGE   Nr. 176/2010 din  1 septembrie 2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate

LEGE   Nr. 144/2007 din 21 mai 2007 Republicată privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate

• Acte modificatoare
Legea nr. 105/2020

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

Legea nr. 54/2019

Legea nr. 125/2018

Decizia Curţii Constituţionale nr. 418/2014

Legea nr. 116/2013

Legea nr. 187/2012

Declaraţiile 

de avere şi 

de interese



LEGISLAȚIE • Acte de bază
Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea

Strategiei naţionale anticorupţie (SNA) pe perioada

2012-2015

Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 din 10 august 2016

privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016 - 2020

• Acte modificatoare

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 se află 

în consultare publică pe 

https://www.just.ro/proiectul-de-hotarare-a-guvernului-

privind-aprobarea-strategiei-nationale-anticoruptie-

2021-2025/

Strategia

naţională

anticorupţie 

https://www.just.ro/proiectul-de-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-strategiei-nationale-anticoruptie-2021-2025/


LEGISLAȚIE Acte de bază
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, afuncţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

• Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali

ABROGAT

• Legea nr. 115 din16 octombrie 1996 pentru declararea şi controlul averii 

demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de 

control şi a funcţionarilor publici;

• Legea nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la 

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

exercitarea mandatului sau a funcţiei

Acte modificatoare
• Legea nr. 59/2019

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018

• Legea nr. 128/2017; Legea nr. 87/2017

• Legea nr. 208/2015; Legea nr. 207/2015

• Legea nr. 94/2008; Legea nr. 176/2010

Conflicte de 

interese, 

incompatibilităţi 

pantouflage şi 

averi 

nejustificate 



LEGISLAȚIE Acte de bază
• Hotărârea Guvernului nr.1.344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările

ulterioare

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

republicată  ABROGAT

• Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1200/2013 privind privind monitorizarea 

respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a 

implementării procedurilor disciplinare; ABROGAT

• Legea nr. 477/2004 privindCodul de conduită a personalului contractual 

din autorităţile şi instituţiile publice);ABROGAT

• HG nr. 611/2008 pentruaprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică;

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

Acte modificatoare
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

• Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 3753/2015 privind monitorizarea 

respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a 

implementării procedurilor disciplinare

Cod 

deontologic 

al 

personalului



LEGISLAȚIE Acte de bază
• OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii ABROGAT

• HG nr. 925 din19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora);

Acte modificatoare
• Legea nr. 84/2009

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010

• Legea nr. 284/2010

• Legea nr. 278/2010

• Legea nr. 279/2011

Achiziții 

publice și 

fonduri 

europene



Indexul de Integritate Publică 

• Indexul de Integritate Publică elaborat de European Research Centre for Anti-

Corruption and State-Building (ERCAS) şi Hertie School of Governance

https://www.againstcorruption.eu/

Statistici 2019,2020 și articole  pot fi găsite la:

• Transparency International - https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

În anul 2020 România avea scorul de 44 puncte, pe locul 70 din 180 țări.

• https://www.transparency.org.ro/ro/content/sistemul-national-de-integritate

• https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/5fd21eaeb00c2106695548.pdf

• https://romania.europalibera.org/a/transparency-international-rom%C3%A2nia-

r%C4%83m%C3%A2ne-%C3%AEn-top-trei-ue-privind-percep%C8%9Bia-

corup%C8%9Biei/31074834.html

https://www.againstcorruption.eu/
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/5fd21eaeb00c2106695548.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/5fd21eaeb00c2106695548.pdf
https://romania.europalibera.org/a/transparency-international-rom%C3%A2nia-r%C4%83m%C3%A2ne-%C3%AEn-top-trei-ue-privind-percep%C8%9Bia-corup%C8%9Biei/31074834.html

