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I. INTRODUCERE

I.1. Contextul general



Strategia  Naţională  Anticorupţie  (denumită  în  continuare  SNA)  2016-2020,  în  corelare  cu
recomandările formulate de formatele internaţionale anticorupţie la care România este parte
sau  la  care  participă,  a  promovat  schimbarea  paradigmei  în  ceea  ce  priveşte  abordarea
strategică  în  acest  domeniu.  Astfel,  SNA  2016-2020  a  inclus  obiective  şi  măsuri  care  să
acţioneze  asupra  cauzelor  mai  profunde  ale  corupţiei,  abordarea  nefiind  limitată  la
combaterea fenomenului. Documentul programatic a inclus măsuri care să vizeze prevenirea
corupţiei,  promovarea  integrităţii  organizaţionale,  educaţia  anticorupţie  şi,  nu  în  ultimul
rând, recuperarea creanţelor generate de săvârşirea de infracţiuni.
 
Corupţia rămâne o provocare la nivel naţional şi regional, deşi în plan strategic, corupţia este
fenomenul infracţional care a făcut cel mai des şi mai constant obiectul politicilor penale în
România, începând cu anul 2001. Acest fenomen afectează societatea în cele mai diverse
moduri, fiind de natură a genera consecinţe negative atât în viaţa economică, cât şi socială a
cetăţenilor. În acest sens, s-a putut observa că, în anumite instanţe, fenomenul corupţiei a
afectat  viaţa,  integritatea  fizică,  încrederea  faţă  de  instituţiile  statului  şi  patrimoniul
cetăţenilor. 

Corupţia  rămâne  o  cauză  care  limitează  perspectivele  de  dezvoltare  a  României  şi
capacitatea de promovare a obiectivelor de politică externă, inclusiv a imaginii României în
mediul  internaţional.  Totodată,  corupţia  afectează  eficienţa  şi  profesionalismul  din
autorităţile şi instituţiile publice, mai ales din perspectiva furnizării  de servicii  de interes
general, aspect care generează o încredere scăzută a cetăţenilor în capacitatea statului de a
gestiona  relaţiile  sociale.  Cauzele  fenomenului  corupţiei  sunt  multiple,  iar  problematica
prevenirii şi combaterii corupţiei intră în spectrul de competenţă a mai multor instituţii din
România, care trebuie să coopereze pentru obţinerea sinergiei în activităţile de promovare a
integrităţii. 

Din  perspectiva  mediului  de  afaceri  privat  din  România,  se  poate  constata  că  au  fost
înregistrate  evoluţii  în  promovarea  integrităţii  în  mediul  de  afaceri,  mai  ales  în  cadrul
întreprinderilor publice, care însă pot cunoaşte progrese suplimentare, printr-o colaborare
strânsă cu autorităţile şi instituţiile publice, care pot impulsiona iniţiativele de promovare a
integrităţii  în  sectorul  privat.  Corupţia  nu  reprezintă  un  impediment  (deal-breaker)  în
derularea afacerilor din cauza percepţiei greşite a antreprenorilor potrivit căreia corupţia ar
fi necesară pentru a derula unele contracte în România. 

O provocare suplimentară pentru autorităţi este cauzată de rolul corupţiei de facilitator al
activităţii grupurilor de crimă organizată. Prin urmare, prezenta strategie include un obiectiv
specific  care  are  în  vedere  abordarea  integrată  a  corupţiei  şi  criminalităţii  organizate,
deoarece  graniţa  dintre  corupţie  şi  criminalitate  organizată  este  doar  de  ordin  formal  -
conceptual,  pentru raţiuni de abordare sistemică şi coerentă din punct de vedere legal şi
instituţional. 
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Totodată,  consecinţele  generate  de  pandemia  COVID-19 trebuie  să  fie  evaluate  de  către
autorităţile  şi  instituţiile  publice  competente  în  vederea  gestionării  corespunzătoare  a
acestora.  Mai  multe  organizaţii  internaţionale din  domeniul  anticorupţiei  au atras  atenţia
asupra  provocărilor  existente  în  prezent  la  adresa  transparenţei,  achiziţiilor  publice  (în
special, în sistemul de sănătate), integrităţii organelor de ordine şi siguranţă publică şi oferirii
de asistenţă medicală. 

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 (denumită în continuare
SNApŢ 2020-2024)  confirmă ataşamentul  autorităţilor  române pentru apărarea  statului  de
drept şi a democraţiei, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, subliniind totodată
efectele sistemice negative generate de corupţie la nivel naţional. 
Conform capitolului privind România din Raportului 2020 privind statul de drept al Comisiei
Europene, România dispune de un cadru strategic naţional cuprinzător în domeniul  luptei
anticorupţie, bazat pe participarea largă a actorilor instituţionali de la nivel naţional şi local.
În ciuda progreselor realizate de România în ultimul deceniu în domeniul luptei anticorupţie,
provocările cu care s-a confruntat sistemul judiciar în perioada 2017-2019 au pus sub semnul
întrebării durabilitatea reformelor anticorupţie. Importanţa susţinerii implementării SNA de
către factorul politic a fost ilustrată în mod constant de către Comisia Europeană (denumită
în continuare COM) în cadrul rapoartelor Mecanismului de Cooperare şi Verificare (denumit în
continuare MCV). 

În consecinţă, se impune în primul rând asumarea de către palierul politic a agendei naţionale
anticorupţie şi a angajamentului de a nu afecta cadrul legislativ şi instituţional din domeniul
anticorupţiei. Totodată, sunt necesare consolidarea evaluării riscurilor şi a vulnerabilităţilor
la corupţie, corelarea şi eficientizarea mecanismelor de prevenire, educaţie şi combatere de
care  statul  român  dispune,  respectiv  consolidarea  dialogului  şi  a  cooperării  inter-
instituţionale în cadrul unei abordări integrate de tip strategic. Actuala strategie va menţine
abordarea utilizată de strategiile anterioare, care au acordat prioritate măsurilor preventive
în sectoarele expuse la corupţie. Progresul disparat al prevenţiei în perioada 2016-2020 a
determinat  menţinerea  sectoarelor  identificate  ca  prioritare  de  strategia  anterioară,  cu
suplimentarea acestora cu domeniul protecţiei mediului înconjurător şi domeniul protejării
patrimoniului cultural şi înlăturarea sistemului judiciar din categoria sectoarelor prioritare. 
Prezenta  strategie  a  fost  realizată  în  urma  unui  amplu  proces  de  consultare  cu  sectorul
public, dar şi cu societatea civilă şi mediul de afaceri din România. Astfel, SNA realizează o
radiografie a manifestării fenomenului la nivel naţional, şi, corelativ, a capacităţii naţionale
de răspuns şi prezintă o viziune integrată, armonizată inter-instituţional cu privire la misiunea
şi obiectivele necesar a fi asumate de principalele instituţii cu responsabilităţi, cu obiective
generale, specifice şi acţiuni principale, individualizate în funcţie de competenţele legale ale
fiecărei  instituţii  şi  specificul  sectoarelor  prioritare.  SNA  pune  accent  pe  rafinarea
mecanismelor de cooperare pentru obţinerea unor rezultate cât mai eficiente în promovarea
integrităţii  şi  lupta  împotriva  corupţiei.  Ca  orizont  de  timp  abordarea  propusă  vizează
perioada 2021-2025. 



Conducerea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad consideră imperios necesară dezvoltarea
și implementarea unor instrumente care să conducă la transparentizarea procesului decizional
la  prevenirea  corupției,  consolidarea  capacității  manageriale,  la  creșterea  nivelului  de
încredere  a  beneficiarilor  de  servicii  publice  de  sănătate  și  formarea  unei  culturi  a
integrității.

Obiectivul major al strategiei organizaționale, îl reprezintă accentul pus pe implementarea
standardelor de integritate și de a găsi cele mai eficiente mecanisme de aplicare a măsurilor
preventive,  asumarea  agendei  naționale  anticorupție  și  a  angajamentului  de  a  nu  afecta
cadrul  legislativ  și  instituțional  din  domeniul  anticorupției.  Totodată  sunt  necesare
consolidarea evaluării riscurilor și a vulnerabilităților de corupție, corelarea și eficientizarea
mecanismelor de prevenire educație și combaterea a corupției la nivel organizațional.

Ca prioritate se pune accent pe implementarea codurilor  de etică și conduită, specilzate
pentru fiecare categorie profesională.

Educație anticorupție reprezintă o prioritate majoră. Este necesar ca angajații și persoanele
care ocupă funcții de conducerea, să cunoască standardele legate de integritate ( protecție
avertizorului  în  interes  public,  gestionarea  funcțiilor  sensibile,  funcționarea  corectă  a
consiliului de etică), riscurilor și a vulnerabilitatilor la corupție.

I.2. Cadrul juridic
Strategia Anticorupție a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad pentru perioada 2021-2025 
are drept bază Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 și vizează prevenirea 
corupției pe cele trei direcții de acțiune: prevenire, educație, combatere. Prezenta strategie 
a fost elaborată în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 Constituția României;
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări 

ulterioare;
 H.G. 1269/2021privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 

și a documentelor aferente acesteia, a seturilor de indicatori de performanță, 
a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de 
verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de 
prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de 
publicare a informațiilor în interes public;

 Legea nr. 286/2009 – Codul Penal ( actualizat)
 Legea nr. 78/2000 – pentru prevenirea , descoperirea și sancționarea faptelor 

de corupție, cu modificări ulterioare;
 H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a 

riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, 
împreună cu indicatorii de estimare a probabilităților de materializarii 
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riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și 
pentru aprobarea Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate în 
cadrul autoritățiilor și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul 
raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

 Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, 
instituțiile publice li din alte unități care semnalizează încășcări ale legii, cu 
modificări și completări ulterioare;

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea, transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare;

 Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entitățiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 

privins înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru 
abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 Regulamentul ( UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de
abrogarea a directivei 95/46/CE

Și a următoarelor documente interne:

 Regulamentul de organizare și funcționare al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad;

 Regulamentul Intern al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad
 Codul de conduită etică și deontologie profesională a personalului 

contractual încadrat în  Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
 Sistemul de Management Integrat al Calității, certificat și implementat de  

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
 Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în 

coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
 Declarația de interese a managerului al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 

Brad;
 Decizia de constituire a Consiliului Etic care funcționează în cadrul 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare a implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul  Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Brad;



 Politica internă privind avertizarea în interes public, implementată prin 
procedura privind semnalarea neregularităților.

I.3. Considerații generale

Corupția C.1. Contextul european și internațional

Importanța prevenirii și combaterii corupției este evidențiată de includerea problematicilor
specifice  acestui  domeniu  în  diferite  instrumente  de  drept  internațional,  atât  în  izvoare
principale de drept, cât și în documente programatice de acest nivel.UNCAC este un tratat
internațional multilateral din domeniul anticorupției. 

Instrumentul internațional a fost negociat de statele membre ale ONU, a fost adoptat de
Adunarea Generală a ONU în octombrie 2003 și a intrat în vigoare în decembrie 2005. Tratatul
recunoaște  importanța  măsurilor  preventive,  cât  și  a  celor  de  combatere  din  domeniul
anticorupție, având o abordare de natură transfrontalieră cu privire la fenomenul corupției,
inclusiv  prin dispoziții  referitoare la cooperarea internațională și  cu privire la  confiscarea
produsului infracțiunilor de corupție. Biroul ONU pentru droguri și criminalitate (în continuare
UNODC) din Viena servește drept secretariat al UNCAC. Obiectivul UNCAC este de a reduce
diferitele tipuri de corupție care pot apărea în context internațional, cum ar fi traficul de
influență, abuzul de funcții, îmbogățirea ilicită, precum și corupția din sectorul privat.

RO participă activ în ciclul al doilea de evaluare a mecanismului de evaluare a implementării
UNCAC, atât ca stat evaluator, cât și ca stat evaluat. RO a fost desemnată evaluator în cadrul
procesului de evaluare a statelor Dominica și Republica Dominicană.

Totodată,  RO este  stat  evaluat în  al  patrulea an de evaluare al  celui  de-al  doilea  ciclu,
procedura  de  evaluare  a  implementării  UNCAC fiind  demarată  în  data  de  19  iunie  2019.
Evaluarea  RO  este  realizată  de  către  două  State  Părți  la  UNCAC,  Republica  Slovacă  și
Afganistan, conform Termenilor de Referință ai Mecanismului  de Evaluare a implementării
UNCAC.

OCDE este o organizație interguvernamentală care are drept scop dezvoltarea economiei și
comerțului internațional. Cooperarea dintre România și OCDE în domeniul luptei anticorupție
este gestionată în principal de Ministerul Justiției (denumit în continuare MJ) prin colaborarea
cu următoarele formate de lucru:

● Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (denumită în continuare ACN)
ACN  sprijină  statele  membre  în  eforturile  lor  de  reformă  anticorupție,  în  special
implementarea  măsurilor  anticorupție  și  aplicarea  eficientă  a  legilor  anticorupție.
România  participă  în  mod  activ  la  ACN  prin  reprezentanți  ai  MJ,  ai  Direcției  Naționale
Anticorupție (denumită în continuare DNA) și ai Agenției Naționale de Integritate (denumită în
continuare ANI) și deține funcția de președinte a Rețelei de Aplicare a Legii ACN (denumită în
continuare LEN). România deține statutul de membru din anul 2000.
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●  Grupul  de  lucru  anti-mită (denumit  în  continuare  WGB)Înființat  în  1994,  WGB  este
responsabil  pentru monitorizarea și aplicarea Convenției OCDE privind combaterea mituirii
funcționarilor  publici  în  cadrul  tranzacțiilor  comerciale  internaționale  și  Recomandării
Consiliului  pentru  a  combate  în  continuare  mituirea  funcționarilor  publici  în  cadrul
tranzacțiilor internaționale și instrumente conexe. Sistemul de monitorizare inter-partes al
WGB se  desfășoară  în  etape  succesive  și  este  considerat  ca  fiind  "standardul  de  aur"  al
monitorizării. La acest format MJ participă în calitate de invitat.

●  Grupul  de  lucru  Senior  Public  Integrity  Officials (denumit  în  continuare  SPIO).SPIO
reprezintă un format de lucru al OCDE ce permite schimbul de informații și bune practici între
experții  din  mediul  guvernamental  al  statelor  membre  OCDE  implicați  în  gestionarea
conflictelor  de  interese,  promovarea  transparenței  și  integrității  în  sectorul  public  și
asumarea  responsabilității  prin  mecanisme  interne  și  externe  de  control.  Principalele
obiective ale SPIO sunt:

●  Promovarea  elaborării  și  implementării  politicilor  de  integritate  și  anticorupție,  care
sprijină buna guvernare;

● Consolidarea valorilor  fundamentale, credibilității  și  capacității  instituțiilor  implicate în
elaborarea  politicilor  publice  și  identificarea  condițiilor  care  influențează  procesul  de
elaborare a politicilor publice.

Acest format de lucru este gestionat de Directoratul de Guvernanță Publică al OCDE, iar MJ
gestionează relația cu acest format de lucru al OCDE din anul 2019.

●  Echipa  Anticorupție (denumită  în  continuare  Anti-corruption  Task  Team  -  ACTT)  a
Comitetului  de  Asistență  pentru  Dezvoltare  (denumit  în  continuare  DAC)România  deține
calitatea de participant în cadrul DAC din anul 2018.

Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției (Rețeaua Sibenik) este o rețea internațională a
autorităților publice relevante în descoperirea și prevenirea săvârșirii faptelor de corupție, cu
scopul  de a promova colectarea,  gestionarea și  schimbul  sistematic  de informații  și  bune
practici între aceste autorități, în parteneriat cu instituțiile internaționale interesate, precum
Grupul  de  State  împotriva  Corupției  (denumit  în  continuare  GRECO).  România  a  semnat
declarația în 2018 în cadrul conferinței la nivel înalt denumită Consolidarea transparenței și a
responsabilității  pentru  a  asigura  integritatea:  uniți  împotriva  corupției,  organizată  de
Președinția  croată  a Comitetului  de Miniștri  al  Consiliului  Europei  (denumit  în  continuare
CoE), GRECO și MJ din Republica Croația.

Din perspectiva europeană, sub egida Consiliului Europei a fost adoptată la Strasbourg la 27
ianuarie 1999 Convenția penală privind corupția, intrată în vigoare la data de 1 iulie 2002,
ratificată de România prin Legea nr. 27/2002. De asemenea, statele membre ale Consiliului
Europei și Comunitatea Europeană au adoptat la Strasbourg la 4 noiembrie 1999 Convenția
civilă privind corupția, care definește în art. 2 "corupția", prin care "se înțelege faptul de a
solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct sau indirect, un comision ilicit sau un alt
avantaj  necuvenit  sau  promisiunea  unui  asemenea  avantaj  necuvenit  care  afectează



exercitarea normală a unei funcții sau comportamentul cerut beneficiarului comisionului ilicit
sau al avantajului necuvenit sau al promisiunii unui asemenea avantaj necuvenit".

În  ce  privește  domeniul  anticorupție,  Uniunea  Europeană  (denumită  în  continuare  UE)  a
subliniat constant importanța reformelor legislative și a cadrului instituțional în materie, fie
prin adoptarea legislației speciale anticorupție sau prin înființarea unor structuri specializate
pentru investigarea și urmărirea penală a faptelor de corupție.

Tratatul  privind  funcționarea  UE  (denumit  în  continuare  TFUE)  stabilește  că  fenomenul
corupției reprezintă un domeniu al criminalității având o gravitate deosebită și dimensiune
transfrontalieră  [art.  83  alin.  (1)  din  TFUE].  Conform  Raportului  Anticorupție  al  UE,
fenomenul corupției generează costuri comunității europene în valoare de 120 miliarde de
EUR, iar peste 69% dintre cetățenii europeni consideră corupția inacceptabilă.

Implementarea  SNA  a  făcut  obiectul  monitorizării  realizate  de  către  COM  în  cadrul
Mecanismului  de  Cooperare  și  de  Verificare.  În  ceea  ce  privește  aprecierile  Comisiei,
exprimate în cadrul  rapoartelor de monitorizare în decursul ciclului  strategic încheiat,  au
conturat importanța SNA, ca fiind instrumentul de bază prin care se încurajează acordarea de
prioritate măsurilor preventive adoptate de către administrația publică, atât la nivel național,
cât și la nivel local (Raportul din anul 2016).

De asemenea, SNA a fost apreciată ca fiind instrumentul ce deține potențialul de a deveni o
politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și
monitorizată pe teren (Raportul din anul 2017).

Recomandările COM au vizat în permanență importanța susținerii de către factorul politic a
procesului de implementare a SNA. Astfel, în cadrul aceluiași raport citat anterior, COM a
apreciat că dat fiind că punerea în aplicare a strategiei anticorupție a fost lansată la nivel
tehnic, în prezent, aceasta are nevoie de o susținere politică vizibilă din partea Guvernului și
a autorităților locale pentru a se înregistra progrese, astfel cum s-a întâmplat în cazul punerii
în  aplicare  a  strategiei  inițiale,  când  s-au  depus  eforturi  în  vederea  răspândirii  bunelor
practici și a încurajării organismelor publice să aloce resurse și să acorde atenție activității de
combatere a corupției. Miniștrii responsabili de administrația publică centrală și miniștrii din
sectoarele  cheie,  cum  ar  fi  educația  sau  sănătatea,  ar  putea  juca  un  rol  deosebit  de
important.

În decursul celor 4 ani, implementarea SNA a înregistrat progrese constante. În anul care a
trecut  s-au  înregistrat  în  continuare  progrese  în  ceea  ce  privește  Strategia  națională
anticorupție (Raportul din anul 2018).

Susținerea implementării  SNA de către factorul  politic,  dublată de eforturile de a asigura
durabilitatea  măsurilor  și  ireversibilitatea  luptei  împotriva  corupției  par  a  fi  principalele
deziderate  exprimate  de  către  COM în  vederea  îndeplinirii  acestui  obiectiv  de  referință.
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Prevenirea corupției  este îngreunată de evoluțiile  politice,  care subminează credibilitatea
progreselor fiind necesare eforturi suplimentare (Raportul din anul 2019).

România  a  ratificat  mai  multe  instrumente  internaționale  împotriva  corupției  după  cum
urmează:  Convenția  Națiunilor  Unite  împotriva  corupției,  Convenția  privind  dreptul  penal
asupra corupției și Convenția de drept civil privind corupția, ale Consiliul Europei.

GRECO a fost constituit în anul 1999 pe baza unui acord parțial extins al Consiliului Europei,
deschis statelor membre ale organizației  și  țărilor care au contribuit  la lucrările Grupului
Multidisciplinar  împotriva  Corupției,  România  fiind  membru  GRECO  încă  de  la  înființare.
Obiectivul  acestuia  este  de a  îmbunătăți  capacitatea membrilor  săi  de a lupta  împotriva
corupției,  sens  în  care  monitorizează  respectarea  Principiilor  directoare  pentru  lupta
împotriva  corupției,  astfel  cum  au  fost  adoptate  de  Comitetul  de  Miniștri  al  Consiliului
Europei, la data de 6 noiembrie 1997. De asemenea, GRECO monitorizează implementarea
instrumentelor legale internaționale adoptate ca urmare a Programului de Acțiune împotriva
Corupției.

În  decursul  anului  2019,  Ministerul  Justiției  a  inițiat  demersuri  în  vederea  alăturării  la
Rețeaua Europeană de Integritate și  Autorități  privind Avertizorii  (denumită  în  continuare
NEIWA).

Obiectivul de aderare la acest format a fost atins în anul 2020, alăturarea la acest demers
reprezentând un context favorabil consolidării cooperării la nivel european între autoritățile
naționale relevante în domeniul integrității.

NEIWA a fost înființată în luna mai 2019, la Haga, la inițiativa Autorității pentru Avertizori din
Țările  de  Jos,  în  vederea  realizării  schimbului  de  bune  practici  în  domeniul  integrității.

Ca avantaje rezultate din calitatea de membru a MJ, precum și din participarea la activitățile
și reuniunile rețelei, amintim realizarea schimbului de bune practici în domeniul integrității
în general, și al avertizorilor de integritate, în special. Rețeaua a reprezentat până în prezent
o bună oportunitate de învățare reciprocă  cu scopul  de a asigura consolidarea protecției
avertizorilor.

RAI a fost înființată la Sarajevo, în februarie 2000, sub denumirea Inițiativa Anticorupție a
Pactului  de  Stabilitate  (denumită  în  continuare  SPAI),  organizație  care  are  drept  scop
prevenirea  corupției  sub  toate  formele.  Începând  cu  octombrie  2007,  printr-o  decizie  a
statelor  membre,  Inițiativa  Anticorupție  a  Pactului  de  Stabilitate  a  devenit  Inițiativa
Regională Anticorupție, în urma transformării Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
în Consiliul pentru Cooperare Regională (RCC). RAI are drept membri 9 state din regiune, și
anume: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, Republica
Moldova, România și Serbia, precum și trei țări cu statut de observator: Polonia, Georgia și
Slovenia.



RAI asigură o abordare multidisciplinară a luptei împotriva corupției, vizând aspecte precum:
adoptarea instrumentelor legale internaționale, consolidarea statului de drept, promovarea
transparenței și integrității în domeniul afacerilor, precum și dezvoltarea unei societăți civile
active.  Totodată,  conferă  tuturor  partenerilor  săi  un  cadru  general  pentru  coordonarea,
optimizarea eforturilor și dialogul permanent cu comunitatea donatorilor.

Implicarea  MJ  în  RAI  se  realizează  prin  participarea  activă  la  reuniunile  periodice  ale
Comitetului de Conducere, găzduirea și organizarea unora dintre edițiile Scolii de vară pentru
tinerii  magistrați,  participarea  la  evenimentele  RAI  pentru  a  disemina  bunele  practici
anticorupție dezvoltate în România.

C.2. Contextul național

Politicile preventive promovate prin strategie acoperă o mare varietate de aspecte, având
drept scop formarea unei culturi a integrității, strategia fiind corelată cu toate instrumentele
internaționale anticorupție la care România este parte (MCV, GRECO, UNCAC, RAI).În acest
sens,  SNA  reunește  măsurile  de  transparență  instituțională  și  de  prevenire  a  corupției,
reglementate de diverse acte normative referitoare la: codul etic/ deontologic/ de conduită,
consilierul  de  etică,  declararea  averilor,  declararea  cadourilor,  conflictele  de  interese,
incompatibilitățile,  transparența  în  procesul  decizional,  accesul  la  informații  de  interes
public,  protecția  avertizorului  în  interes  public,  interdicțiile  post-angajare  în  cadrul
instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, gestionarea riscurilor de integritate și
evaluarea expost a incidentelor de integritate.

C.2.1.  Măsurile  de  transparență  instituțională  și  de  prevenire  a  corupțieiI.
Codetic/deontologic/de  conduităValorile  etice  și  principiile  general  acceptate  privind
conduita sunt încorporate în coduri de conduită. În general, codul de conduită reprezintă un
set de reguli adoptat în mod voluntar de grupul căruia i se adresează și nu este obligatoriu ca
acesta să prevadă sancțiuni specifice pentru încălcarea regulilor prevăzute.

Codurile de conduită pot viza grupuri sau instituții foarte diverse, de la categorii profesionale
până la companii sau instituții publice.II. 

Consilierul  de  etică  În  scopul  respectării  și  monitorizării  implementării  principiilor  și
normelor de conduită de către funcționarii publici, conducătorii autorităților și instituțiilor
publice  desemnează  un  consilier  de  etică,  funcționar  public,  de  regulă  din  cadrul
compartimentului de resurse umane [art. 451 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare].
Consilierul  de  etică  exercită  un  rol  activ  în  domeniul  prevenirii  încălcării  normelor  de
conduită în conformitate cu prevederile art. 452 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

De  asemenea,  autoritățile  și  instituțiile  publice  au  obligația  de  a  coordona,  controla  și
monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul
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propriu sau din instituțiile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea
prevederilor în domeniul legislației muncii și a legislației specifice aplicabile - art. 558 alin.
(1)  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare.

II. Declararea  cadourilor  Declararea  cadourilor  reprezintă  o  obligație  legală
reglementată de prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare
la  bunurile  primite  cu  titlu  gratuit  cu  prilejul  unor  acțiuni  de  protocol  în
exercitarea  mandatului  sau  a  funcției,  precum  și  de  dispozițiile  Hotărârii
Guvernului  nr.  1126/2004  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  punere  în
aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau
a funcției.

III. IV. Declararea averilor și a intereselor Declararea averilor și a intereselor
este reglementată, în principal, de prevederile Legii nr. 176/2010 privind
integritatea  în  exercitarea  funcțiilor  și  demnităților  publice,  pentru
modificarea  și  completarea  Legii  nr.  144/2007  privind  înființarea,
organizarea  și  funcționarea  Agenției  Naționale  de  Integritate,  precum și
pentru modificarea și completarea altor acte normative, și de dispozițiile
Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea  demnităților  publice,  a  funcțiilor  publice  și  în  mediul  de
afaceri,  prevenirea  și  sancționarea  corupției,  cu  modificările  și
completările ulterioare.
V.  Conflictele  de  interese  Legislația  națională,  respectiv  Legea  nr.
161/2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenței  în
exercitarea  demnităților  publice,  a  funcțiilor  publice  și  în  mediul  de
afaceri,  prevenirea  și  sancționarea  corupției,  definește  conflictul  de
interese ca fiind situația în care persoana ce exercită o demnitate publică
sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care
ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin
potrivit  Constituției  și  altor  acte  normative.  Conflictul  de  interese  de
natură penală este definit de art. 301 din Codul penal, sub denumirea de
folosirea  funcției  pentru  favorizarea  unor  persoane,  ca  fiind  fapta
funcționarului  public  care,  în  exercitarea  atribuțiilor  de  serviciu,  a
îndeplinit  un act  prin care s-a obținut un folos  patrimonial  pentru sine,
pentru  soțul  său,  pentru  o  rudă  ori  un  afin  până  la  gradul  II  inclusiv,
existența unui conflict de interese de natură administrativă nu presupune
existența automată a unei fapte de corupție. Apariția unui conflict între
interesele personale ale unui funcționar public și îndatoririle lui legale, fără
ca acesta să fie rezolvat sau sancționat, poate avea ca rezultat corupția; un
conflict de interese se poate concretiza, așadar, în cele din urmă, într-o
infracțiune  de  corupție  sau  de  serviciu.  Soluționarea  conflictelor  de
interese vizează, în consecință, adoptarea deciziilor în cadrul administrației
publice exclusiv în baza interesului public.



VI.  IncompatibilitățiProblematica  incompatibilităților  este  reglementată
de  Legea  nr.  176/2010  privind  integritatea  în  exercitarea  funcțiilor  și
demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007
privind  înființarea,  organizarea  și  funcționarea  Agenției  Naționale  de
Integritate,  precum  și  pentru  modificarea  și  completarea  altor  acte
normative și  Legea nr.  161/2003 privind unele  măsuri  pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și
completările ulterioare.Pentru a evita confundarea conflictelor de interese
cu  incompatibilitățile  este  necesar  să  avem  în  vedere  faptul  că  dacă,
pentru existența unui conflict de interese persoanele publice trebuie să ia o
decizie  care  să  influențeze  un  interes  personal,  pentru  a  se  afla  într-o
situație de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie,
fiind suficient faptul că exercită concomitent două sau mai multe funcții al
căror cumul este interzis de lege.
VII. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice
(pantouflage)  Legislația  privind  interdicțiile  post-angajare  vizează
prevederi  care  sunt  cuprinse  în  acte  normative  diverse,  neexistând  o
reglementare unitară în acest sens:● Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare - Secțiunea a 4-a Reguli
de evitare a conflictului de interese, art. 61;● Legea nr. 99/2016 privind
achizițiile sectoriale - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de
interese, art. 74;● Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern - art. 22
alin.  (5);●  Legea  nr.  161/2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - art. 94 alin. (3);●
O.U.G.  nr.  66  din  29  iunie  2011  privind  prevenirea,  constatarea  și
sancționarea  neregulilor  apărute  în  obținerea  și  utilizarea  fondurilor
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - art. 13
alin. (1);● Legea Concurenței nr. 21/1996 - art. 70;● Legea nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii - art. 45;● O.U.G.
nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-
ministrului,  precum și  pentru  instituirea  unor  măsuri  de  îmbunătățire  a
activității acestuia - art. 7 alin (3)
.VIII. Transparență în procesul decizionalTransparența organizațională și
decizională  în  cadrul  unei  organizații  constituie  instrumente  optime  în
descurajarea și combaterea abuzurilor și a faptelor de corupție. Legea nr.
52/2003  stabilește  regulile  procedurale  minime  aplicabile  în  vederea
transparenței  decizionale  în  cadrul  autorităților  administrației  publice
centrale și locale,  care pot fi  dezvoltate conform specificului  autorității
prin elaborarea unei proceduri privind transparența decizională.
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IX. Accesul la informații  de interes publicConform art. 31 alin. (1) din
Constituția României, dreptul persoanei de a avea acces la orice informație
de interes public nu poate fi îngrădit, iar potrivit dispozițiilor alin. (2) al
aceluiași  articol,  autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin,
sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor
publice și asupra problemelor de interes personal.Accesul liber și neîngrădit
la informația de interes public constituie, astfel cum stipulează și art. 1 din
Legea  nr.  544/2001,  unul  dintre  principiile  fundamentale  ale  relațiilor
dintre  persoane  și  autoritățile  publice,  în  conformitate  cu  Constituția
României  și  cu  documentele  internaționale  ratificate  de  Parlamentul
României.
Așadar,  accesul  la  informațiile  de  interes  public  reprezintă  un  drept  al
persoanelor,  căruia  îi  corespunde  obligația  corelativă  a  autorităților  și
instituțiilor  publice  de a asigura exercitarea lui  corespunzătoare.  Astfel,
orice  persoană  are  dreptul  să  solicite  și  să  obțină  de  la  autoritățile  și
instituțiile publice informațiile de interes public, în condițiile reglementate
de Legea nr. 544/2001, iar autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să
asigure  persoanelor,  la  cererea  acestora,  informațiile  de  interes  public
solicitate în scris sau verbal.
X.  Protecția  avertizorului  în  interes  public  În  prezent,  protecția
avertizorului  în interes public este reglementată în legislația națională a
României  de  Legea  nr.  571/2004  privind  protecția  personalului  din
autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează
încălcări ale legii. Aceasta a apărut ca urmare a unei nevoi de instrumente
legale pentru autoreglarea sistemului de integritate în cadrul administrației
publice.
Anul  2020  a  adus  o  nouă  provocare  legislativă,  respectiv  adoptarea
Directivei  (UE)  2019/1937  privind  protecția  persoanelor  care  raportează
încălcări  ale  dreptului  Uniunii,  precum și  obligația  corelativă  a  Statelor
membre UE (SM) de a o transpune în dreptul intern.În acest context, cadrul
legislativ național va fi armonizat conform standardelor europene.
XI. Funcțiile sensibileÎn conformitate cu definiția prevăzută de Ordinului
Secretariatului  General  al  Guvernului  (denumit  în  continuare  OSGG)  nr.
600/2018, funcție sensibilă este considerată acea funcție care prezintă un
risc  semnificativ  de  afectare  a  obiectivelor  entității  prin  utilizarea
necorespunzătoare  a  resurselor  umane,  materiale,  financiare  și
informaționale sau de corupție sau fraudă.Potrivit pct. 2.2.6 din Standardul
2 - Atribuții, funcții, sarcini din OSGG nr. 600/2018, conducătorul entității
publice dispune identificarea funcțiilor  sensibile pe baza unor factori  de
risc,  centralizarea  acestora  la  nivelul  entității  publice  și  stabilirea  unei
politici  adecvate  de  gestionare  a  acestora  prin  elaborarea  unor  măsuri,
astfel  încât  efectele  negative  asupra  activităților  desfășurate  în  cadrul
entității publice să fie minime.În ceea ce privește cadrul normativ, Noul
Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, intrat în vigoare la data de 1



februarie 2014, reglementează, în Titlul V al Părții speciale, "Infracțiunile
de  corupție  și  de  serviciu",  acesta  fiind  structurat  în  două  capitole:
Capitolul  I  -  "Infracțiuni  de  corupție"  (art.  289-294)  și  Capitolul  II  -
"Infracțiuni  de  serviciu"  (art.  295-309).În  contextul  referirii  la  legislația
națională ce reglementează infracțiunile de corupție amintim și Legea nr.
78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor
de corupție.
XII.  Riscuri  și  vulnerabilități  la  corupție  în  administrația  publicăUn
element strategic al activității de prevenire a corupției și de asigurare a
unui  nivel  ridicat  de  integritate  îl  constituie  managementul  riscurilor.
Managementul  riscurilor  de  corupție  în  cadrul  administrației  publice
centrale/locale  presupune  identificarea,  analizarea,  evaluarea  și
monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea
măsurilor  de  prevenire  și  control  al  acestora.Hotărârea  Guvernului  nr.
599/2018 reglementează Metodologia standard de evaluare a riscurilor de
corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu
indicatorii  de  estimare  a  probabilității  de  materializare  a  riscurilor  de
corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării
riscurilor  de  corupție  și  formatul  registrului  riscurilor  de  corupție.
Totodată, acest act normativ aprobă Metodologia de evaluare a incidentelor
de  integritate  în  cadrul  autorităților  și  instituțiilor  publice  centrale,
împreună  cu  formatul  raportului  anual  de  evaluare  a  incidentelor  de
integritate.

C.2.2.  Concluziile  studiului  criminologic  și  a  cercetării  sociologice  referitoare  la
fenomenul corupțieiAvând în vedere necesitatea creionării unui nou document strategic în
domeniul  anticorupției,  Ministerul  Justiției  a  derulat,  în  parteneriat  cu  Direcția  Generală
Anticorupție,  un  efort  științific  dual  (studiu  criminologic  și  cercetare  sociologică)  de
colectare, analizare și interpretare a datelor referitoare la fenomenul corupției

Astfel, studiul criminologic a avut ca obiectiv cercetarea fenomenului prin prisma experienței
directe a persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, aflate în
executarea  unei  pedepse  privative  de  libertate  în  penitenciar  sau  în  regim  de
probațiune.Cercetarea  sociologică  a  vizat  percepția  angajaților  din  administrația  publică
centrală  cu  privire  la  cauzele  și  factorii  aferenți  faptelor  de  corupție.Finalizat  în  luna
decembrie  2020, efortul  științific  a implicat  utilizarea metodelor  de cercetare cantitativă
(colectarea  de  chestionare)  și  calitativă  (derularea  de  interviuri),  iar  concluziile  au  fost
comparate  cu  cele  ale  studiului  "Opinia  persoanelor  condamnate  privind  cauzele  și
consecințele corupției - Studiu privind corupția în România" derulat de MJ în parteneriat cu
Facultatea  de  Drept  -  Universitatea  din  București  și  Facultatea  de  Drept  din  cadrul
Universității VU Amsterdam în perioada 2014-2015.
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Privitor la cadrul normativ și contextul organizațional public-privat, din ancheta criminologică
a  rezultat  că  există  o  toleranță  ridicată  la  corupție,  justificată  prin  faptul  că  în  cadrul
normativ sunt sancționate acțiuni cu o lungă istorie de acceptare și normalizare în cadrul
societății. Darea și luarea de mită, traficul de influență sunt infracțiuni circumscrise unor
practici  sociale  precum darul,  reciprocitatea,  sprijinul  și  schimbul  informațional în  cadrul
familiei,  rețelelor  sociale,  comunităților.  Rezultatele  cercetării  sociologice  confirmă
percepția  în  rândul  funcționarilor  administrației  centrale  conform  căreia  principalele
mecanisme prin care sunt proliferate faptele de corupție în România sunt aspecte ce țin de
obișnuința  de  a  oferi  ceva  pentru  rezolvarea rapidă  a  solicitărilor.Referitor  la  valorile  și
normele personale, persoanele condamnate pentru infracțiuni de corupție pun foarte mare
preț  pe  valori  dezirabile  din  punct  de  vedere  social,  respectiv  familia,  credința,  munca,
independența socială. De asemenea, orientările aspiraționale ale acestora sunt tot din sfera
apartenenței sociale. 

În ceea ce privește motivațiile, persoanele condamnate s-au implicat în fapte de corupție
pentru beneficiile percepute. Aceste beneficii nu se reduc însă la cele materiale (bani sau
alte foloase directe), ele acoperind un spectru larg de avantaje și gratificații, inclusiv sociale
și  simbolice.  Cercetarea a relevat două tipuri  de motivații  (uneori  suprapuse/combinate):
primul tip motivațional are la bază beneficii  materiale, apărând mai vizibil  în cazurile de
mică corupție examinate, și în special la infracțiunile de dare de mită. Al doilea tip este cel
al motivației social-simbolice, mai vizibil în cazurile de mare corupție și corespunzător altor
infracțiuni, cu precădere traficul de influență. Un alt aspect important: definițiile faptelor și
motivațiilor  pentru faptele  de corupție  comise sunt de multe  ori  diferite  pentru aceleași
persoane în funcție de momentul la care se face referire, în perioada ante-condamnare și în
perioada post- condamnare.

Referitor la modul în care persoanele condamnate pentru corupție au perceput oportunitățile
și  au  ajuns  să  ia  deciziile  de  implicare  în  faptele  incriminate,  s-au  desprins  două  tipuri
principale:

● Tipul de decizie de implicare colectivă, corespunzător unui mod habitual, din obișnuință sau
sub presiunea mediului organizațional, caracterizat de practici bazate pe norme informale, cu
precădere în instituții publice nesupuse unui control riguros;

●  Tipul  de  decizie  de  implicare  individuală,  corespunzător  perceperii  unei  oportunități
majore, și dictată de perspectiva unei acumulări consistente de beneficii economice, sociale,
simbolice, sau politice.

Elemente de continuitate între cele două studii criminologice (2015 și 2020) sunt date și de
aspectele  privitoare  la  oportunitățile  de  corupție.  Ambele  studii  arată  că  desfășurarea
faptelor incriminate au avut o legătură strânsă cu mediul organizațional, locul de muncă sau
viața profesională. Practic, mediul organizațional, atât în sectorul public cât și în sectorul
privat, este cel care poate să încurajeze și să faciliteze faptele de corupție, așa cum poate să
și educe și să sancționeze orice deviere de la regulile de integritate.



De  asemenea,  cercetarea  științifică  aduce  sugestii  importante  pentru  îmbunătățirea
activităților de prevenire a faptelor de corupție.

Referitor  la  principalele  motive  care  ar  împiedica  implicarea  în  fapte  de  corupție,  s-au
evidențiat  următorii  factori  de  prevenire:  valorile  morale  și  educația  (68%),  riscul  de
compromitere a carierei  profesionale,  pierderea locului  de muncă (25%) și  teama de a fi
condamnat penal ori de a intra la închisoare (4%).

Studiul a evidențiat totodată o serie de măsuri care ar putea să ducă la creșterea eficienței
prevenirii  faptelor  de corupție,  printre care se numără o legislație  mai  clară (78% dintre
respondenți), încurajarea mediului de afaceri și a societății civile în raportarea faptelor de
corupție  (65%  dintre  respondenți),  educația  civică  (76%  dintre  respondenți),  dezvoltarea
digitalizării serviciilor publice (63% dintre respondenți) și organizarea sesiunilor de instruire în
domeniul integrității la locul de muncă (53% dintre respondenți).

Studiul  conține  totodată  o  serie  de  recomandări  pentru  amplificarea  eficienței  măsurilor
anticorupție  adoptate la  nivel  statal  prin  documentele  strategice  în  materie,  grupate pe
paliere  de  intervenție:  educație,  informarea  /sensibilizarea  publicului,  cultura
organizațională, respectiv legislație și instituții abilitate.

I.4. Definiții

● incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat
al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: 

o încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii
unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să
protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară
și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; 

o trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție
sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților,
conflictului de interese sau declarării averilor; 

o rămânerea definitivă a unui act de constatare emis  de către Agenția Națională de
Integritate,  referitor  la  încălcarea  obligațiilor  legale  privind  averile  nejustificate,
conflictul de interese sau regimul incompatibilităților (definiția prevăzută în cuprinsul
Metodologiei  standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și
instituțiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2018);
 Cod de etica: valorile etice și principiile general acceptate privind conduita sunt
încorporate în coduri de conduită. În general, codul de conduită reprezintă un set de
reguli adoptat în mod voluntar de grupul căruia i se adresează și nu este obligatoriu ca
acesta  să  prevadă  sancțiuni  specifice  pentru  încălcarea  regulilor  prevăzute.
Codurile  de conduită  pot  viza  grupuri  sau  instituții  foarte  diverse,  de la  categorii
profesionale  până  la  companii  sau  instituții  publice.II.  Consilierul  de  etică
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În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită
de  către  funcționarii  publici,  conducătorii  autorităților  și  instituțiilor  publice
desemnează  un  consilier  de  etică,  funcționar  public,  de  regulă  din  cadrul
compartimentului de resurse umane [art. 451 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului  nr.  57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările  și  completările
ulterioare].
 Consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor
de  conduită  în  conformitate  cu  prevederile  art.  452  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.  57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările  și  completările
ulterioare.
●  agenda  de  integritate  organizațională -  reprezintă  ansamblul  priorităților  și
obiectivelor instituționale asumate de conducerea entității în vederea respectării și
aplicării  standarde  legale  de  integritate,  în  vederea  promovării  unui  climat  de
integritate  organizațională.  Agenda  de  integritate  organizațională  jalonează  liniile
directoare ce vor fi avute în vedere pentru elaborarea planului de integritate;
 ● planul de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției
ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate.
Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților,
dar  și  a  publicului-țintă  vizat  de  activitatea  instituției/autorității,  întreprinderii
publice, precum și combaterea corupției. Educarea angajaților va avea în vedere noile
tendințe  din  domeniu,  precum  utilizarea  intervențiilor  comportamentale  sau
gestionarea  schimbării  climatului  intern  (utilizarea  teoriei  schimbării  -  "theory  of
change"). Autoritățile și instituțiile publice se vor asigura că formarea profesională ce
vizează integritatea va avea în vedere obiective concrete și se va realiza de o manieră
sustenabilă.  Pentru  întreprinderile  publice,  planurile  de  integritate  vor  încorpora
îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica
și  conformitatea.  Planurile  de  integritate  sunt  asumate prin  acte juridice,  precum
ordine sau decizii ale conducerii entității;
 ●  standarde  legale  de  integritate -  sunt  avute  în  vedere  acele  măsuri  de
transparență  instituțională  și  de  prevenire  a  corupției  consacrate  de  legislația
națională și reflectate în inventarul anexă la SNA.
 ● open contracting data standard - este procesul de transparentizare a procesului
de achiziție publică  și derulare a contractelor  prin punerea la dispoziție a datelor
deținute  de  autoritățile  publice  și  implicarea  publicului  și  mediului  de  afaceri  în
identificarea și rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul este compus din două
etape principale: deschiderea datelor și implicarea cetățenilor și mediului de afaceri.
Deschiderea  datelor  și  publicarea  lor  se  fac  după  standarde  recunoscute  ca  buna
practică  la  nivel  internațional  -  Open  Contracting  Data  Standard  (denumit  în
continuare OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziție, ci și la
faza de contractare și desfășurare a contractelor. Implicarea publicului și a mediului
de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluții alternative, mai eficiente, în folosirea
banului  public,  precum  și  la  depășirea  unor  probleme  în  derularea  procesului  de
achiziție sau derulare a contractelor. Printre beneficii ar fi important de menționat:
folosirea  eficientă  a  fondurilor  publice;  oferirea  posibilității  accesării  fondurilor



publice de către o plajă mai largă de participanți, reducând costurile prin creșterea
competiției; oferirea posibilității creșterii calității bunurilor și serviciilor contractate
din  fonduri  publice;  prevenirea  corupției;  promovarea  unei  analize  participative  a
datelor pentru găsirea de soluții la problemele sectorului public și ale comunităților;
 ● pantouflage -  noțiunea vizează interdicțiile  după încheierea angajării  în cadrul
instituțiilor  publice.Noile  abordări  în  managementul  sectorului  public,  împreună cu
posibilitățile extinse de muncă, au schimbat relațiile serviciului public și ale sectorului
privat, precum și percepția publică asupra acestor relații. Necesitatea de a menține
încrederea  publicului,  în  special  în  perioadele  de  schimbare,  sporește  importanța
dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe
cele  care  apar  la  migrarea  funcționarilor  publici  către  sectorul  privat.  Cele  mai
frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarilor publici din
sectorul public în cel privat sunt: 

(1) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod
abuziv; 

(2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată
de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare;

(3) să se asigure că accesul și contactele actualilor, precum și ale foștilor funcționari publici
nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora.

II. SCOP, VALORI ȘI PRINCIPII

II.1. Scopul agendei de integritate

Agenda  de  integritate  organizațională  are  drept  scop  promovarea  eticii  și  integrității  la
nivelul  Sanatoriului  de  Pneuomoftiziologie  Brad,  consolidarea  capacității  instituției  de  a
asigura calitatea și accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public;
Continuarea măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor
de fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate

Eficacitatea și eficientizarea desfășurării  tuturor activitățiilor pentru realizarea interesului
public.

Scopul  SNA  2021-2025  este  promovarea  integrității,  prin  aplicarea  riguroasă  a  cadrului
normativ și intituțional în vederea prevenirii corupției.

Pentru  fiecare  tip  de  intervenție  sunt  identificate  obiective  generale  și  specifice.  Toate
acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise, ca
un  corolar  al  prezentei  agende  de  integritate,  dublată  de  abordarea  trihotonică  de
intervenție strategică în domeniul anticorupție: prevenire, educație și combatere.
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Impactul scontat al agendei de integritate implementare la nivelul instituției conduce la:
 Modificarea  percepției  și  mentalității  publice  legată  de  amploarea

fenomenului de corupției în unitățile medicale publice;
 Reducerea substanțială, a cazurilor de fraudare și corupere a procedurilor

de achiziții publice și a incidentelor de integritate în sectoarele vulnerabile
identificate;

 Implementarea  măsurilor  preventive  anticorupție  la  nivelul  instituțiilor
publice, ca parte a unui plan de integritate dezvoltat pe bază de analiză de
risc și standardelor de control managerial intern.

II.2. Valori promovate

Conducerea  Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Brad  acordă  maximă  prioritate  respectării
standardelor  de etică și morală și  se angajează să implementeze toate măsurile necesare
prevenirii  situațiilor  de  abuz  sau  de  erori  în  relațiile  pe  care  instituția  le  are  cu  toate
categoriile de colaboratori precum și în administrarea patrimoniului și gestionarea fondurile
publice.

Conștientizează necesitatea respectării principiilor privind integritatea în cadrul institușiei și
apreciază  necesitatea  raportării  la  standarde  de  perfomanță  ridicată,  dorind  să  vină  în
întâmpinarea demersurilor societății civile și a propriilor angajași privind conduita externă și
internă a reprezentanților instituției.

La baza tuturor activitățiilor desfășurate în cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad stau
următoarele valori fundamentale:
● integritatea - reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au obligația de a declara
orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor
de serviciu și de a lua toate măsurile necesare pentru a evita astfel de situații;
●  prioritatea  interesului  public -  reprezentanții  instituțiilor  și  autorităților  publice  au
datoria  de  a  considera  interesul  public  mai  presus  de  orice  alt  interes  în  îndeplinirea
atribuțiilor  de  serviciu.  Aceștia  nu  trebuie  să  se  folosească  de  funcția  publică  pentru
obținerea de beneficii  necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor
sau persoane apropiate;
●  transparență -  reprezentanții  instituțiilor  și  autorităților  publice  vor  asigura  accesul
neîngrădit la informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea
societății civile în cadrul acestui proces;
 obiectivitatea –  îndeplinirea  atribuțiilor  postului,  inclusiv  ale  celor  pentru  elaborarea
anunțurilor  publice,  atribuirea  de  contractelor,  recomandarea  unor  persoane  fizice  sau
juridice la premii și recompense, aprobarea sau respingerea documentelor interne cu caracter
procedural, prin adoptarea unei atitudini obiective, care să conducă la decizii corecte pentru
realizarea interesului public.
 profesionalismul  - promovarea valorilor și principiilor fundamentale în activitățile specice
instituției medicale, printr-o atitudine responsabilă în interesul instituției și a cetățeanului.



II.3 Principii promovate
Fiecare  măsură  se  subsumează  următoarelor  principii,  a  căror  respectare  este  esențială
pentru realizarea unei administrații publice moderne și eficiente:
● principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii
fiind egali în fața acesteia. Principiul are la bază respectarea drepturilor omului și presupune
separația puterilor în stat;
●  principiul  răspunderii potrivit  căruia  autoritățile  statului  răspund  pentru  îndeplinirea
atribuțiilor ce le revin, inclusiv pentru modul de implementare a strategiilor;
●  principiul  gestionăriiresponsabile  a  riscurilor generate  de  comportamente  lipsite  de
integritate,  ca  parte  integrantă  din  procesul  managerial  desfășurat  de  către  fiecare
organizație;
●  principiul  proporționalității  în  elaborarea  și  punerea  în  aplicare  a  procedurilor
anticorupție:  instituțiile  publice  trebuie  să  elaboreze,  să  implementeze  și  să  mențină
proceduri  complexe,  adaptate  și  proporționale  în  raport  de  riscurile  și  vulnerabilitățile
instituționale, precum și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației;
● principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: Politicile de integritate nu vor
fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administrație de la nivelul cel mai înalt în
sensul  sprijinirii  acestor  politici.  Nivelul  superior  al  conducerii  pe  fiecare  palier  al
administrației trebuie să inițieze, să supravegheze și să conducă, prin puterea exemplului,
punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupției, recunoscând faptul că aceasta
din  urmă  este  contrară  valorilor  fundamentale  ale  integrității,  transparenței  și
responsabilității și că aceasta subminează eficacitatea organizațională;
●  principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și
înlăturarea  în  timp  util  a  premiselor  apariției  faptelor  de  corupție  sunt  prioritare  și
imperative. Atât instituțiile publice, cât și cele private, trebuie să dea dovadă de diligență în
evaluarea  partenerilor,  agenților  și  contractorilor.  Fiecare  entitate  ar  trebui  să  evalueze
riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor
acorduri cu alte entități și este datoare apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La
stabilirea de relații contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizații au politici și
proceduri care sunt în concordanță cu aceste principii și orientări;
● principiul eficacității în combaterea corupției, care se bazează pe evaluarea continuă a
activității instituțiilor cu atribuții în domeniu, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât
mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le
așteaptă, cât și al managementului organizațional;
● principiul coerenței de acțiune inter-instituționale, în baza căruia instituțiile implicate în
prevenirea și combaterea corupției trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepție
unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și a măsurilor ce urmează a fi luate;
● principiul parteneriatului public- privat, care recunoaște importanța cooptării societății
civile  și  a  mediului  de  afaceri  în  activitățile  concrete  de  implementare  a  măsurilor  de
prevenire a corupției;
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●  principiul  accesului  neîngrădit  la  informațiile  de  interes  public  și  al  transparenței
decizionale;

III.POLITICA INTERNĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

III.1. Contextul abordării și tratării politicii interne privind avertizarea în interes public la
nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad
Fecare  persoană  poate  avea,  în  anumitemomente,  obiecții  asupra  unor  aspecte  care  se
produc în locul său de muncă sau într-o instituție publică.În situația în care aceste obiecții se
referă  la  corupție  sau la  o  conduită  ilicită  sau neetică,  ce afectează alte  persoane este
esențială identificarea etapelor de parcurs pentru realizarea unei avertizări în interes public.
Pot apărea temeri în legătură cu raportarea obiecțiilor apărute și se poate ajunge în situația
în care aceste raportări să încline spre neluarea unei decizii de avertizare.

III.2. Scopul politicii interne privind avertizarea în interes public
. Protecția avertizorului în interes publicÎn prezent, protecția avertizorului în interes public
este reglementată în legislația națională a României de Legea nr. 571/2004 privind protecția
personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează
încălcări  ale legii. Aceasta a apărut ca urmare a unei nevoi de instrumente legale pentru
autoreglarea sistemului de integritate în cadrul administrației publice. Anul 2020 a adus o
nouă provocare legislativă, respectiv adoptarea Directivei (UE) 2019/1937 privind protecția
persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, precum și obligația corelativă a
Statelor membre UE (SM) de a o transpune în dreptul intern.

În acest context, cadrul legislativ național va fi armonizat conform standardelor europene.
Politica privind avertizarea în interes public se adresează tuturor angajaților și cetățenilor, și
este concepută pentru:

 a veni în întâmpinarea persoanelor care, cu bună credință, sesizează săvârșirea unor
abuzuri și încășcări ale legilor, considerând că în acest mod își face datoria față de
instituție și beneficiarii serviciilor medicale publice;

 a  proteja  persoanele  care  sesizează  fapte  prin  care  a  fost  încălcată  legea,
nepermițând hărțuirea acestora inclusiv presiunea informală;

 a-I face pe angajați să se simtă în siguranță în cazul în care își exprimă îngrijorările în
legatura vu modul în care se desfășoară activitățile la nivelul acestei instituții;

 a aduce la cunoștiință căile pe care o persoană trebuie să le urmeze în cazul în care
nu este mulțumită de răspunsul primit;

 a  oferi  garanția  protecției  de  eventualele  represalii  în  cazul  în  care  îngrijorările
exprimate sunt întemeiate și formulate cu bună credință.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad promovează o politică internă privind avertizarea în
interes  public,  implementată  prin  procedura   privind  semnalarea  neregularităților  și
protecția avertizorilor.

III.3. Principiile care stau la baza Protecției avertizării în interes public



a) Principiul legalității:
- Conform căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația de a:

 respecta: drepturile și libertățile cetățenilor;
 normele procedurale;
 tratamentul nediscriminatoriu;

b) Principiul Supremației interesului Public:
- Conform căruia, ordinea de drept, integritatea , imparțialitatea și eficiența sunt

ocrotite și promovate de lege;
c) Principiul Responsabilității:

- Conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să
susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

d) Principiul Nesancționării abuzive:
- -  conform căruia   nu pot fi  sancționate persoanele  care reclamă sau sesizează

încălcări  ale legii,  direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile
și/sau mai severe pentru alte abateri disciplinare;

e) Principiul bunei conduite:
- Conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes șublic cu

privire la  aspectele de integritate publică  și bună administrare, în scopul  de a
spori:

 Capacitatea administrativă;
 Prestigiul autorităților publice și al instituțiilor publice;

f) Principiul Bunei-credințe:
- Conform căreia este ocrotită persoana încadrată într-o unitate publică care a făcut

o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării  de fapt sau că fapta constituie o
încălcare a legii.

III.4. Obiectivul politicii interne privind avertizarea în interes public

Obiectivul vizat de această politică este de a asigura orice persoană care sesizează existența unei
conduite corupte sau neetice sau care semnalează fapte prin care a fost încălcată legea că este
corect  să  transmită  situația  apărută  funcțiilor  ierarhic  superioare,  în  condițiile  de  maximă
siguranță.

III.5. Aplicabilitatea politicii interne privind avertizarea în interes public

Conducerea  Sanatoriului  de Pneumoftiziologie  Brad încurajează  raportarea oricărei  încălcări  a
legislației în vigoare, a regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern sau
oricărei proceduri care nu corespunde cerințelor legale și de reglementare aplicabile instituției.

Avertizarea de interes public nu trebuie confundată cu raportarea unei nemulțumiri personale.
Modalitatea de analiză a acestor obiecții, găsirea unor soluții corective adecvate în cazul în care
acestea se impun, sunt specificate în procedura privind semnalarea neregularităților.
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Conducerea  Sanatoriul  de  Pneumoftiziologie  Brad  îi  protejează  pe  avertizorii  care  raportează
faptele  de  corupție,  garantează  confidențialitatea  sesizării  și  anonimatul  avertizorului  în
concordanță cu cerințele Legii 571/2004.

IV. OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ȘI ACȚIUNI PRINCIPALE

OBIECTIV GENERAL 1
CREȘTEREA  GRADULUI  DE  IMPLEMENTARE  A  MĂSURILOR  DE  INTEGRITATE  LA  NIVEL
ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate
Măsuri:

 Adoptarea și  distribuirea în cadrul  instituției  a declarației  privind asumarea
unei agende de integritate organizațională;

 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare
consultării  angajaților  și  a  evaluării  de  risc  conform  H.G.  nr.  599/2018  și
asigurarea resurselor necesare implemetării acestuia;

 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia
la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;

 Identificarea,  analizarea,  evaluarea  și  monitorizarea  riscurilor  de  corupție,
precum  și  stabilirea  și  implementarea  măsurilor  de  prevenire  și  control  al
acestora, conform H.G. nr. 599/2018;

 Identificarea,  evaluarea  și  raportarea  unitară  a  incidentelor  de  integritate,
conform H.G.  nr.  599/2018,  precum și  stabilirea  unor  măsuri  de  prevenire
și/sau control urmare producerii acestora.

OBIECTIV GENERAL 2
REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI

Măsuri:
 Creșterea gradului  de educație  anticorupție  a personalului,  cu accent  pe impactul

corupției asupra serviciilor furnizate de unitate;
 Consolidarea  profesionalismului  în  cariera  personalului  din  sanatoriu,  inclusiv  prin

aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor
temporare  în  funcțiile  publice  de  conducere,  transparentizarea  procedurilor  de
recrutare și asigurarea stabilității funcției;

 Asigurarea unei protecții efective a personalului care sesizează presupuse incidente de
integritate săvârșite in cadrul sanatoriului;

 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ”mici”, inclusiv
prin utilizarea noilor tehnologii;

OBIECTIV GENERAL 3
CONSOLIDAREA  MANAGEMENTULUI  INSTITUȚIONAL  ȘI  A  CAPACITĂȚII
ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv  specific  3.1.  Extinderea  culturii  transparenței  pentru  o  guvernare
deschisă în administrația publică

Măsuri:



 Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrație publică centrală și locală a
standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa
nr.4;

 Anexa nr.4 va include și următorii  indicatori:  publicarea anuală a sumei fondurilor
europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagină
de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a
documentelor privind execuția contractului de declarații de calitate și conformitate,
procese verbale de recepție, ordine de plata;

Obiectiv  specific  3.2.  Îmbunătățirea  capacității  de  gestionare  a  eșecului  de
management prin corelarea instrumentelor  care au impact asupra identificării
timpurii a riscurilor și vulnerabișităților instituționale;
Măsuri:

 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul
tuturor autorităților publice;

OBIECTIV GENERAL 4
CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv  specific  4.1.  Creșterea  integrității,  reducerea  vulnerabilitățiilor  și  a
riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

Măsuri:
 Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizarea a datelor

privind achizițiile din sănătate ( pe site-ul w.w.w.ms.ro și alte platforme informatice);
 Desfășurarea  de  activități  continue  de  îndrumare  metodologică  pe  teme  privind

transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituțiile din sistemul
de sănătate publică.

Obiectiv  specific  4.2.  Creșterea  integrității,  reducarea  vulnerabilitățiilor  și  a
riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice
Măsuri:

 Atragerea  și  menținerea  în  sistem a  personalului  specializat  în  achizițiile  publice,
inclusiv  prin  consolidarea  statului  acestora,  profesionalizarea,  personalului  și
asigurarea unui regim de protecție adecvat impotriva tentativelor de intimidare sau
corupere;

 Încurajarea utilizarii  unor abordări  motivative pentru implicarea societății  civile  în
monitorizărea integrității achizițiilor publice.

Obiectiv  specific  4.3.  Creșterea  integrității,  reducerea  vulnerabilitațiilor  și  a
riscurilor de corupție în mediul de afaceri
Măsuri:

 Aplicarea standardelor aferente open contracting data.

V. SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI
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Monitorizarea implementării măsurilor pentru atingerea obiectivelor Planului de integritate al
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 2021-2025 se va realiza  anual prin autoevaluare, pe
baza indicatorilor de evaluare și a surselor verificate în corelarea cu cerințele mecanismului
de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție ( 2021-2025).

Obiectivele procesului de monitorizare și raportare sunt:
 Identificarea prgreselor înregistrete în implementarea strategiei;
 Identificarea  și  corectarea  problemelor  practice  apărute  în  aplicarea  politicilor  și

normelor anticorupție:
 Creșterea  gradului  de  cunoaștere,  înțelegere  și  implementarea  a  măsurilor  de

prevenire a corupției la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 Identificarea soluțiilor și a bunelor practici;
 Propunerea de măsuri în vederea actualizării planului;
 Informarea publicului cu privire la progreselor înregistrate.

Rapoartele  de  monitorizare  a  stadiului  de  implementare  a  strategiei  și  a  planului  de
integritate,  precum  și  raportul  anual,  vor  fi  prezentate  conducerii  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie  Brad.  Rapoartele  vor  conține  evaluari  privind  stadiul  implementării
strategiei, deficiențele constate și recomandările pentru remediere.

Periodic, obiectivele specifice, măsurile și indicatorii  prevăzuți în Strategia Anticorupție a
Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Brad  vor  fi  revizuite  în  vederea  asigurării  îndeplinirii
obiectivelor generale.

Implicații Juridice
Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va implica și adoptarea unor
acte administrative cu caracter normativ ale spitalului.

Implicații bugetare
Finanțarea măsurilor se va asigura din bugetul sanatoriului.

Coordonarea implementării și monitorizării strategiei
Implementarea SNA se va realiza sub autoritatea Comitetului  Director  și  al  Consiliului  de
Administrație  a  spitalului  și  în  coordonare  Coordonatorului  desemnat  prin  decizie  al
implementării SNA in spital.

METODOLOGIE  - Diagnosticul vulnerabilității la corupție

Anexa 1. Chestionarul privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive
anticorupție


