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OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 

 
Obiectiv 
specific 

1.1. 
Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive 

Măsura 
1.1.1 

Autoevaluarea periodică a 
gradului de implementare a 
măsurilor preventive 
obligatorii (enumerate în 
anexa 1)  

Date şi informaţii colectate 
pentru toţi indicatorii 
cuprinşi în inventar 

Raport 
autoevaluare 
iniţial elaborat 
şi transmis 
Secretariatului 
tehnic  
 

Inexistenţa unui 
mecanism de 
colectare 
sistematică a 
datelor solicitate 
 
Absenţa 
procedurilor de 
lucru 

Coordonatoru
l strategiei 
sectoriale 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Trim I 2012 şi 
semestrial 
 
 

Măsura 
1.1.2 

Intensificarea activităţilor de 
implementare a sistemelor de 
control intern/managerial la 
ordonatorii principali de 
credite ai bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat şi bugetului oricărui 
fond special, incluzând 
instituţiile publice din 
subordine1  

Nr. procedurilor elaborate 
 
Nr. funcţii sensibile 
inventariate 
 
Nr. de riscuri identificate, 
evaluate şi înregistrate in 
Registrul riscurilor 
 
Stadiul implementării  
recomandărilor emise de 
MFP -  Unitatea Centrală de 
Armonizare a Sistemelor de 
Management Financiar şi 
Control 

Programul de 
dezvoltare a 
sistemului de 
control intern/ 
managerial 
aprobat 
 
Proceduri 
aprobate 
 
Registru 
completat 
 
 
 

 Conducerea 
instituţiei 
publice 
 
 
 

  

Măsura Introducerea treptată la Minim trei instituţii selectate Sinteză raport Va fi completat DGA şi MJ Va fi Decembrie 2012 

                                                
1 Standardele de management/control intern, sunt elaborate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1649/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 
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1.1.3 nivelul instituţiilor publice a 
unei metodologii unitare de 
evaluare a riscurilor de 
corupţie ca premisă pentru 
dezvoltarea planurilor 
interne de integritate 

pentru testarea metodologiei 
de evaluare a riscurilor 
 
Implementarea integrală a 
etapelor ciclului de evaluare 
în cel puţin trei instituţii 
publice 
 
Nr şi tipul de riscuri 
identificate 
 
Măsuri preventive adoptate 

final de 
evaluare 
 
Plan de 
integritate 
elaborat 
 
Proiect act 
normativ 
aprobare a 
metodologiei ca 
instrument 
obligatoriu 

în urma 
consultărilor 
publice 

completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.1.4 

Creşterea transparenţei 
instituţionale prin asigurarea 
respectării prevederilor 
privind accesul la informaţii 
de interes public şi a celor 
privind transparenţa 
procesului decizional 

Nr. şi tipul de informaţii de 
interes public publicate din 
proprie iniţiativă 
 
Rata de răspuns la solicitări 
de informaţii 
 
Rata de contestare în instanţă 
a deciziilor sau măsurilor 
adoptate 
 
Rata de implementare a 
recomandărilor cuprinse în 
rapoartele anuale 

Site oficial 
 
Rapoarte de 
activitate 
 
Hotărâri 
judecătoreşti 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.1.5 

Dezvoltarea soluţiilor de e-
governance, e-administration 
şi e–justice ca platforme de 
accesare a serviciilor publice 
de către cetăţeni 

Platforme dezvoltate 
 
Nr. utilizatori 
 
Frecventa utilizării 
 
Tipul de servicii prestate 

Site oficial 
 
Rapoarte de 
activitate 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura Implementarea de proiecte Protocoale de cooperare  Rapoarte şi     
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1.1.6 pentru promovarea 
integrităţii şi bunei guvernări 
în parteneriat cu societatea 
civilă 
 

 
Nr. de proiecte comune cu  
organizaţiile 
neguvernamentale care 
conduc la atingerea 
obiectivelor SNA  
 
Nr. proiecte finanţate 
conform Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general. 

informări 
publice 
 
Publicaţii  

Măsura 
1.1.7 

Îmbunătăţirea strategiilor de 
comunicare pe teme 
anticorupţie cu accent pe 
gestionarea relaţiilor cu 
publicul şi mass-media 

Nr. comunicate de presă 
 
Nr. răspunsuri la solicitările 
mass-media 
 
Nr. emisiuni  

Strategii de 
comunicare 
actualizate 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.1.8 

Implementarea standardelor 
internaţionale şi promovarea 
unui rol activ al României în 
cadrul iniţiativelor regionale 
şi internaţionale anticorupţie 

Rata implementării 
recomandărilor organismelor 
internaţionale la care 
România este parte (GRECO, 
MCV, Raportul CE, ONU 
etc) 
 
Programe şi strategii 
regionale şi internaţionale în 
care sunt implicate activ 
instituţii din România 
 
Nr. acţiuni realizate în 
cooperare cu Academia 
Internaţională Anticorupţie 

Rapoarte de 
evaluare 
independente 
 
 
Rapoarte 
intermediare 
sau finale  
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Obiectiv 
specific 

1.2. 

 
Consolidarea integrităţii şi transparenţei sistemului judiciar prin promovarea măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice profesionale 

 
Măsura 
1.2.1 

Elaborarea, aprobarea şi 
implementarea strategiei de 
integritate în sistemul 
judiciar 

Consultări publice 
 
Priorităţi identificate 
 
Nr. obiective îndeplinite 
 
Transmiterea spre 
secretariatul tehnic al SNA a 
rapoartelor periodice de 
progres 
 
Participarea la mecanismul 
de monitorizare al SNA 
(şedinţe Platformă, reuniuni 
de coordonare semestrială) 

Decizie a CSM 
 
Rapoarte 
periodice de 
progres 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

CSM, ÎCCJ, 
MP,  
instanţele 
judecătoreşti 
şi parchetele 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.2.2 

Reformarea sistemului 
disciplinar judiciar prin 
consolidarea rolului şi 
statutului Inspecţiei Judiciare 

Resursele financiare şi 
umane alocate 
 
Nr. sesizări 
 
Nr. şi tip de sancţiuni 
dispuse 
 
Rata confirmării/infirmării 
de către instanţa 
judecătorească pe tipuri de 
abateri 

Adoptarea  
proiectului de 
lege pentru 
modificarea şi 
completarea 
Legii nr. 
303/2004 
privind statutul  
judecătorilor şi 
procurorilor şi a 
Legii nr. 
317/2004 
privind Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 

 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

MJ şi CSM Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Măsura 
1.2.3 

Cooperarea în domeniul 
integrităţii cu organizaţiile şi 
instituţiile reprezentative ale 
profesiilor juridice şi conexe 

Nr. întruniri şi consultări 
 
Nr. riscuri identificate  
 
Nr. măsuri preventive 
adoptate 
 
Concluzii şi recomandări 
formulate 
 
Nr. şi tip abateri disciplinare  
 
Nr. şi tipul de sancţiuni 
dispuse 
 
Rata confirmării/infirmării 
de către instanţa 
judecătorească pe tipuri de 
abateri 

Rapoarte şi 
informări 
publice 
 
Minute întâlniri 
 
Statistici privind 
răspunderea 
disciplinară 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

MJ şi CSM în 
cooperare cu 
instituţiile 
reprezentative 
ale profesiilor 
juridice şi 
conexe 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.2.4 

Elaborarea, aprobarea şi 
implementarea unui plan de 
acţiune unitar pentru 
promovarea integrităţii la 
nivelul instituţiilor publice 
implicate în buna funcţionare 
a  justiţiei ca serviciu public 
 

Nr. întruniri şi consultări 
 
Nr. riscuri identificate  
 
Nr. măsuri preventive 
adoptate 
 
Concluzii şi recomandări 
formulate 

Plan sectorial 
adoptat 
 
Rapoarte de 
progres 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

MJ şi unităţile 
subordonate 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Obiectiv 
 specific 

1.3 

 
Creşterea transparenţei finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 
Măsura 
1.3.1 

Completarea cadrului 
legislativ privind finanţarea 
partidelor politice şi a 

Rata implementării 
recomandărilor GRECO 

Acte normative 
adoptate 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 

Va fi 
completat în 
urma 

Va fi 
completat în 
urma 

Iulie 2013 
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campaniilor electorale, în 
concordanţă cu 
Recomandările GRECO2;  

 
Raport 
conformitate al 
GRECO 

publice consultărilor 
publice 

consultărilor 
publice 

Măsura 
1.3.2 

Creşterea capacităţii 
administrative de control a 
AEP prin asigurarea 
resurselor necesare 

Resursele financiare şi 
umane alocate 
 
Nr. sesizări 
 
Nr. şi tip de sancţiuni 
dispuse 
 
Rata confirmării/infirmării 
de către instanţa 
judecătorească 

Rapoarte şi 
informări 
publice 
 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.3.3 

Organizarea periodică de 
către AEP a unor sesiuni de 
formare pentru reprezentanţii 
partidelor politice 

Nr. evenimente 
 
Nr. participanţi 
Concluzii şi recomandări 
formulate 
 
 
 

Rapoarte şi 
informări 
publice 
 
Minute ale 
întâlnirilor 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Obiectiv 
specific 

1.4 

 
Consolidarea integrităţii în rândul membrilor Parlamentului 

 
Măsura 
1.4.1 

Susţinerea în Parlament a 
adoptării unor norme 
procedurale clare privind 
deciziile Parlamentului de 
ridicare a imunităţii 

Durata procedurilor Decizii ale 
Parlamentului 
 
Raport CE MCV 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Parlamentul 
României 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

                                                
2 Recomandările au fost formulate în rapoartele de evaluare a României, din cadrul celei de-a treia rundă de evaluare GRECO, cu privire la incriminările faptelor de corupţie şi transparenţa 
finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. Cele două rapoarte au fost adoptate în cadrul celei de-a 49-a reuniuni plenar GRECO, ce a avut loc în perioada 9 noiembrie – 3 
decembrie 2010. 
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membrilor săi, pe baza celor 
mai bune practici din alte 
state membre ale UE 
(Recomandare MCV) 

 

1.4.2 Pregătirea evaluării 
României în cadrul rundei IV 
GRECO – „Prevenirea 
corupţiei în ceea ce priveşte 
membrii Parlamentului şi în 
rândul judecătorilor şi al 
procurorilor”  

Chestionar de evaluare 
completat 
 
 

Raport de 
evaluare şi de 
conformitate 
GRECO 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Parlamentul 
României 
 
Guvernul 
României prin 
Ministerul 
Justiţiei 
(coordonator 
naţional 
problematica 
GRECO) 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

1.4.3 Analiza oportunităţii 
adoptării unui cod etic al 
membrilor Parlamentului 
după modelul celui adoptat 
de Parlamentul European 

Nr. încălcări norme etice 
 
Nr. şi tip de sancţiuni 
dispuse 

Raport evaluare 
oportunitate 
 
Cod adoptat 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Parlamentul 
României 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

1.4.4 Organizarea de seminarii, 
consultări şi dezbateri 
publice periodice pentru 
diseminarea bunelor practici 
privind integritatea în rândul 
parlamentarilor şi creşterea 
încrederii cetăţenilor 

Nr. evenimente publice 
 
Nr. participanţi din partea 
societăţii civile 
 
Nr. bune practici identificate 

Informări 
publice, 
conferinţe de 
presă,  
 
Minute ale 
întâlnirilor 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

 Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Obiectiv 
specific 

1.5 

 
Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice 

 
Măsura 
1.5.1 

Elaborarea şi implementarea 
normelor pentru prevenirea 
conflictelor de interese în 
gestionarea fondurilor 
publice şi în cadrul 

Nr. sesizări 
 
Nr. şi tipul de sancţiuni 
dispuse 
 

Acte normative 
adoptate 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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autorităţilor care 
reglementează, verifică şi 
adoptă decizii privind 
plângerile în domeniul 
achiziţiilor publice 
(Recomandare MCV) 

Sesizări ANI 
 
 
 
 
 
 

Măsura 
1.5.2 

Consolidarea procedurilor şi 
a capacitaţii autorităţilor 
competente, inclusiv printr-o 
continuare a procesului de 
revizuire a modului de 
funcţionare, aflat în 
desfăşurare în acest domeniu 
(Recomandare MCV)  

Resursele financiare şi 
umane alocate 
 
Nr. sesizări 
 
Nr şi tip de sancţiuni 
dispuse 
 
Rata confirmării/infirmării 
de către instanţa 
judecătorească 

Rapoarte şi 
informări 
publice 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.5.3 

Scăderea substanţială a 
numărului de nereguli şi 
contestaţii, fluidizarea ratei 
de absorbţie a fondurilor 
comunitare şi eficienta 
utilizare a fondurilor publice 

Nr. nereguli constatate  
 
Nr. sancţiuni dispuse 

Rapoarte şi 
informări 
publice 
 
Cazuistică  

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.5.4 

Identificarea punctelor 
deficitare ale SEAP şi 
remedierea acestora în 
colaborare cu MCSI 

Nr. şi tipul de modificări 
operate 

Site oficial 
 
Sesizări  

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Obiectiv 
specific 

1.6 

 
Promovarea unui mediu de afaceri concurenţial, corect şi integru 

Măsura 
1.6.1 

Implementarea standardelor 
OCDE, UE, ONU în materia 
comportamentului etic în 
afaceri 

Gradul de implementare a 
standardelor şi principiilor 
OCDE, UE, ONU de etică 
în afaceri  
 
Proiecte/activităţi de 
promovare a integrităţii în 
afaceri 
Măsuri legislative şi 
instituţionale de promovare 
a integrităţii în afaceri 
 
Rata criminalităţii în 
sectorul privat  

Rapoarte 
independente 
OECD, UE şi 
ONU 
 
Statistică 
judiciară privind 
mediul de 
afaceri 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

MJ şi 
MECMA în 
cooperare cu 
reprezentanţii 
mediului de 
afaceri 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.6.2 

Realizarea schimbului de 
bune practici în 
implementarea programelor 
de conformitate între mediul 
privat şi sectorul public 

Bune practici identificate 
 
Nr. activităţi de formare 
profesională 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.6.3 

Organizarea de consultări 
publice periodice între 
reprezentanţii sectorului 
public şi mediul de afaceri 
cu privire la agenda 
naţională anticorupţie şi 
politicile publice cu impact 
asupra activităţii economice  

Nr. întruniri/acţiuni de 
cooperare 
 
Nr. proiecte de politici 
publice sau de acte 
normative discutate 
 
Nr. şi tipul de sesizări 
formulate 
 
Nr. şi tipul de soluţii 
identificate 

Rapoarte şi 
informări 
publice 
 
Minute întâlniri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Obiectiv 
specific 

1.7 

 
Consolidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul administraţiei publice locale 

 
Măsura 
1.7.1 

Simplificarea procedurilor 
administrative pentru 
eliberarea certificatelor şi 
autorizaţiilor 
 

Nr. proceduri simplificate 
 
Durata procedurii 
 
Costurile reduse 
 
Nr. certificate şi autorizaţii 
emise trimestrial 

Acte normative 
adoptate 
 
Norme 
metodologice şi 
proceduri 
adoptate 
 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

administraţiile 
publice locale 
 
prefectul 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
1.7.2 

Organizarea de 
consultări/dezbateri publice 
periodice în plan local pentru 
promovarea bunelor practici 
anticorupţie la nivelul 
administraţiei publice locale 
şi creşterea încrederii 
cetăţenilor 

Nr. de evenimente publice 
 
Nr. de instituţii publice şi 
organizaţii ale societăţii 
civile reprezentate 
 
Nr. şi tipul de concluzii 
 
Nr. şi tipul de sesizări, 
nereguli transmise cu ocazia 
evenimentelor şi măsurile 
adoptate 

Minute ale 
întâlnirilor  
 
Chestionare de 
evaluare  
 
Rapoarte de 
participare 
 
Evaluări post 
participare 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

primarii, 
preşedinţii 
consiliilor 
locale şi 
judeţene, 
prefecţii, 
asociaţiile 
reprezentative 
ale 
administraţiei 
publice locale, 
MP, MAI, MJ 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

semestrial 

Măsura 
1.7.3 

Elaborarea şi diseminarea 
unui studiu diagnostic 
privind fenomenul corupţiei 
din administraţia publică 
locală3; 

Nr. şi tipuri de instituţii 
cuprinse în studiu 
 
Nr. şi tipuri de riscuri şi 
vulnerabilităţi instituţionale 
identificate 
 
Nr. şi tipuri de recomandări  

Cazuistica 
judiciară 
 
Carta publicată 
şi diseminată  

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

UCRAP şi 
DGA în 
colaborare cu 
administraţiile 
publice locale, 
MP, MAI, MJ 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

                                                
3 Obiective cuprinse în Proiectul Studiu diagnostic privind fenomenul corupţiei în administraţia publică locală, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative – Axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.2 – Creşterea responsabilităţii administraţiei publice. Proiectul este implementat de MAI prin UCRAP şi DGA. 
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Măsura 
1.7.4 

Dezvoltarea reţelelor de 
elaborare şi evaluare a 
politicilor publice 
anticorupţie de la nivel 
teritorial/local 

Nr. întâlniri 
 
Nr. participanţi 
 
Nr. politici anticorupţie 
elaborate/evaluate 
 
Nr. recomandări/stadiul 
implementării 
 
 
 

Rapoarte 
publice 
 
Conferinţe de 
presă 
 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

primarii, 
preşedinţii 
consiliilor 
locale şi 
judeţene, 
prefecţii, 
asociaţiile 
reprezentative 
ale 
administraţiei 
publice locale, 
MP, MAI, MJ 
societatea 
civilă 

  

 
OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE 

 
Obiectiv 
specific 

2.1 
Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculei de formare continuă pentru personalul propriu al instituţiilor publice 

Măsura 
2.1.1 

Asigurarea participării 
propriilor angajaţi la cursuri 
periodice privind normele 
etice şi de conduită 

Nr. de angajaţi care au 
participat la cursuri de 
pregătire 
 
Nr. şi tipul de teme incluse 
în programul de formare 
 

Chestionare de 
evaluare ale 
cursurilor 
 
Rapoarte de 
participare 
 
Evaluări post 
participare 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Trim I 2012 şi 
semestrial 
 
 

Măsura 
2.1.2 

Introducerea în tematica de 
formare profesională a 
modulelor pe tema 
integrităţii 

Nr. şi tipul de teme introduse 
în programă 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura Elaborarea şi diseminarea de Nr. şi tipul de materiale Publicaţii Va fi completat Va fi Va fi Va fi completat 
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2.1.3 ghiduri şi materiale cu 
caracter informativ privind 
riscurile şi consecinţele 
faptelor de corupţie sau a 
incidentelor de integritate 

informative 
elaborate/diseminate 

în urma 
consultărilor 
publice 

completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

în urma 
consultărilor 
publice 

Obiectiv 
specific 

2.2 

Creşterea gradului de informare a  publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie 
 

Măsura 
2.2.1 

Organizarea la nivel naţional 
şi local a dezbaterilor 
publice anticorupţie 

Nr. dezbateri publice 
 
Nr. participanţi 
 
Nr. recomandări şi concluzii 
 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Trim I 2012 şi 
semestrial 
 
 

Măsura 
2.2.2 

Derularea de programe 
educative destinate tinerilor, 
în special la nivelul şcolilor, 
liceelor şi facultăţilor 

Nr. proiecte/programe 
 
Evoluţia percepţiei privind 
corupţia 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
2.2.3 

Iniţierea şi derularea de 
proiecte comune cu 
organizaţii 
neguvernamentale 
specializate în domeniul 
anticorupţie 

Nr. protocoale/parteneriate 
 
Nr. şi tipul de activităţi 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALE 

 
Obiectiv 
specific 

3.1 

Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate şi soluţionare de către instanţe a faptelor de mare 
corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4) 

 
Măsura 
3.1.1 

Asigurarea stabilităţii şi 
predictibilităţii cadrului 
legislativ material şi 
procesual penal anticorupţie 

Nr. proiecte acte normative  
anticorupţie elaborate de MJ 
cu consultarea DNA şi 
PÎCCJ  
 
Nr. de propuneri formulate 
de DNA şi PÎCCJ preluate în 
forma finală a actului 
normativ 
 
Nr. avize emise de  MJ pt. 
proiectele legislative 
elaborate de alţi iniţiatori 

acte normative 
anticorupţie 
adoptate 
 
articole de 
presă, evaluări 
independente 

Neconsultarea 
DNA şi PÎCCJ  

MJ şi 
Parlament 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
3.1.2 

Continuarea efectuării de 
investigaţii profesioniste şi 
imparţiale în cazurile de 
competenţa DNA 

Complexitatea şi relevanţa, 
din punct de vedere al 
competenţei stabilite de lege 
a DNA, a cauzelor 
soluţionate 
Date statistice privind 
calitatea actelor de urmărire 
penală, date statistice privind 
durata rezonabilă a urmăririi 
penale,  
 
Evoluţia nr dosare per 
procuror şi per 
secţie/serviciu teritorial,  
 
 

Raport anual 
 
Conferinţă 
anuală 
 
Comunicate de 
presă, articole 
de presă,  
 
Evaluări 
independente 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

DNA Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Date statistice privind 
măsurile asiguratorii luate în 
vederea recuperării 
prejudiciului şi confiscării 
produsului infracţional,  
 
Nr. indicatori statistici 
privind hotărârile pronunţate 
de instanţe în dosarele DNA 
în anul precedent 
 
Nr. confirmări acte în 
instanţă 
 
Nr. infirmări acte în instanţă 

Măsura 
3.1.3 

Asigurarea condiţiilor 
necesare pentru judecarea 
într-un termen rezonabil a 
dosarelor de mare corupţie la 
nivelul tuturor instanţelor de 
judecată competente 

Durata cauzelor DNA aflate 
pe rolul instanţelor de 
judecată 
 
Nr. proceselor penale 
încetate ca urmare a 
intervenţiei prescripţiei 
extinctive a răspunderii 
penale 

Hotărârile 
definitive 
pronunţate în 
cauzele DNA 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

ÎCCJ şi 
celelalte 
instanţe 
judecătoreşti 
competente 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
3.1.4 

Continuarea implementării 
strategiilor de combatere a 
corupţiei la nivel local 
elaborate de PÎCCJ 

Nr. rechizitorii 
Nr.  sesizări din oficiu  
 
Calitatea persoanelor 
cercetate 
 
Soluţiile dispuse de instanţă 

Raport anual Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

PICCJ 
parchetele 
teritoriale 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Măsura 
3.1.5 

Transmiterea de către 
instanţele de judecată în 
format electronic a 
hotărârilor de judecată 
definitive pronunţate în 
dosarele de competenţa 
DNA şi publicarea acestora 
pe site-ul DNA, cu 
respectarea regulilor privind 
protecţia datelor personale 

Nr. de hotărâri definitive de 
condamnare pronunţate de 
instanţe în cauzele 
promovate de DNA 
 
 
 
 
 
 

Site-ul DNA 
 
Raport anual 

netransmiterea 
de către instanţe 
a hot. in e-
format 

DNA, Curţile 
de apel, ÎCCJ 

  

Măsura 
3.1.6 

Realizarea unor analize 
privind fenomenul corupţiei 
prin utilizarea datelor 
statistice anuale privind 
activitatea DNA, PÎCCJ, 
DGA şi DIF 

Nr. riscuri şi vulnerabilităţi 
identificate  
 
Nr. şi tipul de recomandări 
formulate 
 
Gradul de implementare a 
recomandărilor 

Raport anual Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

DNA, PÎCCJ, 
DGA şi DIF 
în cooperare 
cu 
secretariatul 
tehnic al SNA 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
3.1.7 

Consolidarea transparenţei, a 
cooperării inter-instituţionale 
şi internaţionale 

Nr. dezbateri publice cu 
participarea societăţii civile 
şi mass media 
 
Nr. conferinţe de presă 
 
Nr. şi tipul de informaţii 
publicate/diseminate 
 
Nr. reuniuni internaţionale 
 
Nr. intervenţii ale 
reprezentanţilor instituţiilor 
anticorupţie  

Rapoarte şi 
informări 
publice 
 
Publicaţii şi 
materiale 
informative 
distribuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

DNA, PÎCCJ, 
DGA 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Obiectiv 
specific 

3.2. 

Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a activităţii de monitorizare şi evaluare a averilor şi a intereselor, astfel încât să se obţină efecte 
disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilităţi (BM 2) 

 
Măsura 
3.2.1 

Reducerea timpilor de 
soluţionare a dosarelor prin 
utilizarea soluţiilor 
informatice 

Produse hardware 
destinate simplificării 
procedurii de completare, 
arhivare şi analiză automată 
a documentelor, 
achiziţionate, livrate şi 
instalate 
 
Proces îmbunătăţit de 
completare a declaraţiilor de 
avere şi de interese 
 
Proceduri de 
lucru îmbunătăţite 
 
Proces de evaluare 
îmbunătăţit. 

Rapoarte de 
activitate ale 
Agenţiei 
 
Rapoarte MCV 
– BM2 
 
Raportul de 
audit extern al 
managementului 
ANI 

Perioada mare 
de timp 
destinată 
aprobării 
proiectului 
finanţat prin 
fonduri 
structurale 

ANI 
 
Furnizor de 
servicii IT 

Buget aprobat 
prin Fondul 
Social 
European -  
(PO DCA) – 
Proiectul 
“Servicii 
publice 
eficiente prin 
simplificarea 
procedurii de 
completare, 
arhivare şi 
analiză a 
documentelor 
în cadrul 
Agenţiei 
Naţionale de 
Integritate şi 
facilitarea 
accesului 
electronic la 
informaţii de 
interes 
public”  

Trim I 2012 şi 
semestrial 
 
 

Măsura 
3.2.2 

Monitorizarea (follow-up) 
parcursului cazurilor ANI şi 
înaintate 
instituţiilor/autorităţilor 
competente (parchete, 
instanţe de judecată, comisii 
de cercetare a averilor de pe 

Matrice de raportare „end-to-
end” implementată în 
proporţie de 100 % 
 
Coordonare şi cooperare 
activă între ANI şi instituţii/ 
autorităţi  

Statistici 
realizate 
periodic 
 
Matricea de 
raportare a 
Sistemului 

N.A. ANI 
 
Instituţii/autor
ităţi 
competente 
(parchete, 
instanţe de 

Buget ANI Permanent 
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lângă Curţile de Apel, 
comisii de disciplină) 

Informatic de 
Management 
Integrat al 
Declaraţiilor de 
avere şi de 
interese 

judecată, 
comisii de 
cercetare a 
averilor de pe 
lângă Curţile 
de Apel, 
comisii de 
disciplină) 

Măsura 
3.2.3 

Consolidarea şi 
eficientizarea cadrului 
legislativ privind sancţiunile 
în materia asigurării 
integrităţii în exercitarea 
funcţiilor publice 

Modificare legislativă 
privind modificarea 
sancţiunilor administrative în 
sensul sporirii caracterului 
descurajator 

Propunere 
legislativa 
 
Text de lege 

Refuzul 
instituţiilor 
competente 
implicaţi de a 
lua o astfel de 
măsură 
 

Parlament, 
Guvern 
(Ministerul 
Justiţiei) 

N.A. Primul semestru 
al anului 2012 

Măsura 
3.2.4 

Elaborarea de ghiduri 
orientative privind 
procedurile de instrumentare 
a cazurilor de confiscare a 
averii, pentru judecătorii şi 
procurorii din Comisiile de 
cercetare a averii de pe lângă 
Curţile de Apel 

Ghiduri şi proceduri 
elaborate şi diseminate 
magistraţilor 
 
Cooperare instituţională pro-
activă 

Ghiduri şi 
proceduri 
 
Rapoarte de 
activitate 
 
Informări 
publice 

N.A. ANI, CSM, 
Magistraţi 

N.A. Primul semestru 
al anului 2012 

Măsura 
3.2.5 

Dezvoltarea, consolidarea şi 
implementarea activităţilor 
cuprinse în protocoalele de 
colaborare (cu valoare 
operaţională optimă) cu 
instituţii şi autorităţi publice, 
monitorizarea periodică a 
îndeplinirii lor 

Protocoale de colaborare cu 
valoare operaţională optimă 
încheiate şi cu alte instituţii 
implicate în  procesul 
asigurării integrităţii în 
spaţiul public 
 
Obiective aferente 
protocoalelor de colaborare 
îndeplinite  

Rapoarte de 
activitate 
 
Documente 
semnate 
 
Comunicate de 
presă 

Imposibilitatea 
îndeplinirii 
tuturor 
obiectivelor şi 
măsurilor din 
protocoalele de 
colaborare 
 

ANI 
Parteneri 
instituţionali 

Buget ANI 
Buget 
parteneri 
instituţionali 

Permanent 

Măsura 
3.2.6 

Dovedirea unui istoric de 
sancţiuni prompte şi 

Sancţiuni disuasive, aplicate 
în termenul legal de către 

Matrice de 
raportare „end-

Tergiversarea 
cauzelor in 

ANI, 
Autorităţi/ 

N.A. Începutul anului 
2012 
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disuasive din partea 
autorităţilor administrative şi 
judiciare în ceea ce priveşte 
incompatibilităţile, 
conflictele de interese şi 
confiscarea bunurilor a căror 
provenienţă nu poate fi 
justificată ca urmare a 
constatărilor ANI 
(Recomandare MCV) 

Comisiile de disciplină în 
cazul incompatibilităţilor şi a 
conflictelor de interese 
 
Bunuri şi averi nejustificate 
confiscate 

to-end” 
 
Rapoarte MCV 
– BM 2 
 
Rapoarte de 
activitate 

justiţie 
 
Tergiversarea 
cauzelor în 
cadrul 
comisiilor de 
disciplină 

instituţii 
administrative 
şi judiciare 

 
Permanent 

Măsura 
3.2.7 

Adoptarea de măsuri pentru 
uniformizarea practicilor 
comisiilor de cercetare a 
averilor şi pentru asigurarea 
faptului că acestea tratează 
eficient cazurile, fără a aduce 
atingere hotărârii instanţei 
(Recomandare MCV) 

Va fi completat în urma 
consultărilor publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
3.2.8 

Îmbunătăţirea cooperării 
dintre ANI şi alte autorităţi 
administrative şi judiciare, în 
special în domeniul 
achiziţiilor publice, şi 
îmbunătăţirea capacităţii de 
investigare a ANI prin 
actualizarea sistemului lor de 
informare şi prin evaluări ale 
riscurilor clar orientate 
(Recomandare MCV) 
 
 

Va fi completat în urma 
consultărilor publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Obiectiv 
specific 

3.3 

 
Asigurarea protecţiei efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaţionale şi informaţionale specifice (BM 

4) 
 

Măsura 
3.3.1 

Creşterea transparenţei 
privind beneficiarii sumelor 
provenite de la UE precum şi 
a acţiunilor întreprinse de 
instituţiile cu atribuţii 
operaţionale în protecţia 
intereselor financiare ale UE 
în România 

Punct unic de contact 
desemnat prin măsuri 
administrative/ legislative 
 
Proceduri de lucru stabilite 
prin măsuri administrative/ 
legislative 
 
Nr. protocoale de colaborare 
încheiate 
 
Sinteze trimestriale elaborate 

Website 
funcţional 
 
Evoluţia 
impactului 
neregulilor, 
potrivit anexei 
la Raport 
art.325 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

DLAF Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
3.3.2 

Protejarea intereselor 
financiare ale UE prin 
mijloace specifice puterii 
legislative şi judecătoreşti şi 
familiarizarea 
reprezentanţilor acestora cu 
iniţiativele europene în 
domeniu 

2 sesiuni de pregătire 
organizate 
 
Materiale publicate şi 
diseminate 

Raportul anual 
DLAF 
 
Statistică 
judiciară 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

DLAF Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Anual Trim I  

Obiectiv 
specific 

3.4 

 
Consolidarea mecanismelor de control administrativ 

 
Măsura 
3.4.1 

Consolidarea structurilor de 
control intern şi audit şi 
conştientizarea factorilor de 
decizie de la nivelul 
instituţiilor implicate cu 
privire la rolul sistemelor de 
control intern/managerial 

Nr. angajaţi raportat volumul 
de activitate 
 
Resurse materiale alocate  

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Evaluare 
semestrială şi 
anuală 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 
PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE  

 
Nivel Descriere Indicatori Surse de 

verificare 
Riscuri Responsabil Resurse Termen 

 

 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 
www.just.ro 

Pagina 20 din 24 
                                                  

 

Măsura 
3.4.2 

Intensificarea cooperării cu 
organele judiciare prin 
valorificarea rezultatelor 
activităţilor de audit şi 
control intern 

Nr. sesizări transmise 
organelor judiciare 
 
Nr. sesizări confirmate prin 
trimiteri în judecată şi 
condamnări definitive 
 
Protocoale de cooperare 
încheiate 
 
Nr. activităţi de formare 
profesională comune 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Evaluare 
semestrială şi 
anuală 

Măsura 
3.4.3 

Aplicarea de sancţiuni 
disciplinare cu caracter 
disuasiv pentru încălcarea 
standardelor etice şi de 
conduită anticorupţie la 
nivelul tuturor funcţiilor şi 
demnităţilor publice 
 

Nr. sesizări primite 
 
Nr. sesizări în curs de 
soluţionare 
 
Nr. sesizări soluţionate 
 
Nr. şi tipul de sancţiuni 
dispuse 
 
Nr. decizii ale comisiei 
anulate sau modificate în 
instanţă 
 
Nr. persoane care au săvîrşit 
în mod repetat abateri de la 
normele respective 

Comisie de 
disciplină  
operaţională 
Decizii ale 
comisiei 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
3.4.4 

Publicarea periodică a unui 
raport privind sancţiunile 
disciplinare 
 

Nr. rapoarte publicate 
 
Nr. instituţii care transmit 
contribuţii 
 
 

Raport publicat 
pe site   

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Anual 
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Obiectiv 
specific 

3.5 
Recuperarea creanţelor provenite din săvârşirea de infracţiuni 

Măsura 
3.5.1 

Creşterea gradului de 
recuperare a produselor 
infracţiunilor urmând cele 
mai bune practici din alte 
state membre UE şi 
consolidarea practicii 
judiciare (Recomandare 
MCV) 

Sume de bani recuperate la 
bugetul de stat 
 
Nr. dosare în care s-a dispus 
confiscarea specială 

Statistica 
oficială ANAF 
 
Hotărâri 
definitive  

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Măsura 
3.5.2 

Adoptarea cadrului legal 
privind confiscarea extinsă 
(Recomandare MCV), pentru 
asigurarea compatibilităţii 
cadrului legislativ intern cu 
cel european şi internaţional 
în materia identificării, 
confiscării, inclusiv extinse, 
precum şi a valorificării 
bunurilor provenite din 
infracţiuni 

Proiect act normativ aprobat 
de cele două camere ale 
Parlamentului  
 
Recomandări cuprinse în 
rapoarte Moneyval, GRECO, 
CE 

Monitorul 
Oficial 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

MJ susţinerea 
proiectului în 
Parlament 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Trim IV - 2011 

Măsura 
3.5.3 

Iniţierea unui număr mai 
mare de investigaţii în 
cazurile de spălare de bani ca 
infracţiune de sine stătătoare 
(Recomandare MCV) 

Nr. trimiteri în judecată 
 
Nr. condamnări 
 
Nr. achitări şi motivarea 
 

Rapoarte anual 
MP 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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Măsura 
3.5.4 

Consolidarea cooperării în 
materia identificării 
bunurilor provenite din 
infracţiuni cu instituţiile 
similare din UE şi reţelele 
specializate CARIN şi ONU, 
prin intermediul structurii de 
specialitate din cadrul MJ 

Nr. cereri de informaţii 
primite 
 
Nr. cereri de informaţii 
transmise 
 
Nr. cereri soluţionate în 
termenul stabilit de statul 
solicitant 
 
Conectarea la reţeaua 
SIENA a EUROPOL  
 
Nr. activităţii de cooperare 
(proiecte de asistenţă, 
formare profesională, studii 
etc) 

Raport anual MJ Date incomplete 
cuprinse în 
Cadastru 
Naţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Evaluare 
intermediară 
semestrială şi 
anuală 

Măsura 
3.5.5 

Monitorizarea măsurilor 
asigurătorii şi a confiscărilor 
dispuse în cauzele de 
corupţie precum şi a 
stadiului valorificării 
bunurilor provenite din 
infracţiuni 

Nr. şi valoarea măsurilor 
asigurătorii dispuse 
 
Nr. şi valoarea confiscărilor 
speciale dispuse 
 
Nr. confiscărilor speciale 
efectiv executate   

Raport anual 
publicat 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

trimestrial 

Măsura 
3.5.6 

Diseminarea bunelor practici 
în materia identificării, 
confiscării şi valorificării 
bunurilor provenite din 
infracţiuni de corupţie 

Bune practici identificate şi 
diseminate 
 
Nr. procurori judecători şi 
poliţişti care au acces la bune 
practici 
 
Instrumente şi metodologii 
de lucru identificate şi 
diseminate 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 
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OBIECTIV GENERAL  4 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR SECTORIALE PENTRU REMEDIEREA  

VULNERABILITĂŢILOR SPECIFICE INSTITUŢIEI 
 

Obiectiv 
specific 

4.1 

Adoptarea de către conducerea instituţiei publice a declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de 
monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie, aprobarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a 

legislaţiei naţionale anticorupţie, în special a măsurilor preventive 
Măsura 
4.1.1 

Informarea angajaţilor 
despre procesul de elaborare 
a planului sectorial de 
integritate  

Nr. angajaţi informaţi cu 
privire la elaborarea planului 
de acţiune 
 
Nr. contribuţii 
primite/incorporate 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

15 zile de la 
adoptarea SNA 

Măsura 
4.1.2 

Identificarea riscurilor şi 
vulnerabilităţilor specifice 
instituţiei 

Nr. riscuri şi vulnerabilităţi 
inventariate 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

45 de zile de la 
adoptarea SNA 

Măsura 
4.1.3 

Identificarea măsurilor de 
remediere a vulnerabilităţilor 
specifice instituţiei 

Nr. măsuri de remediere  Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

60 de zile de la 
adoptarea SNA 

Măsura 
4.1.4 

Aprobarea şi distribuirea în 
cadrul instituţiei a planului 
sectorial şi declaraţiei de 
aderare la SNA  

Nr. copii distribuite 
 
 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi completat 
în urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

Va fi 
completat în 
urma 
consultărilor 
publice 

90 de zile de la 
adoptarea SNA 

Obiectiv 
specific 

4.2 

 
Monitorizarea implementării planului sectorial şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a SNA 

Măsura 
4.2.1 

Colectarea datelor pentru 
stabilirea liniei de bază 
necesare autoevaluării  

Date şi informaţii colectate 
pentru toţi indicatorii 
cuprinşi în inventar 

Raport 
autoevaluare 
iniţial elaborat 
şi transmis 

Inexistenţa unui 
mecanism de 
colectare 
sistematică a 

Coordonatoru
l strategiei 
sectoriale 

În limita 
bugetului 
aprobat 

15 februarie 
2012 
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Secretariatului 
tehnic  
 

datelor solicitate 
 
Absenţa 
procedurilor de 
lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Comunicarea primului raport 
către secretariatul tehnic al 
SNA 

Nr. comunicări către 
secretariatul tehnic 
 
Persoane desemnate pentru 
implementarea strategiei şi 
planului sectorial 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat  

1 martie 2012 

4.2.3 Contribuţia la elaborarea 
Raportului Naţional 
Anticorupţie  

Nr. comunicări către 
secretariatul tehnic 
 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

4.2.4 Participarea la activităţile de 
monitorizare ale SNA  

Transmiterea periodică a 
rapoartelor de progres, a 
rezultatelor autoevaluării 
periodice şi diseminarea 
bunelor practici anticorupţie 
dezvoltate către secretariatul 
tehnic al SNA 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

 


