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ROMÂNIA, DE 10 ANI 
UN MODEL DE SUCCES 

ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 
CORUPȚIEI

România este de 10 ani un model internațional de suc-
ces în ceea ce privește lupta împotriva corupției. Me-

ritul țării noastre este cu atât mai mare cu cât corupția 
s-a manifestat aprig pe toate planurile, dovedindu-se 
sistemică. O parte semnificativă din reușita acestui efort 
de anvergură îi revine și Agenției Naționale de Integri-
tate, care a reușit să impună standarde înalte, clare și 
transparente în ceea ce privește îndeplinirea funcțiilor 
și demnităților publice în condiții de integritate – un do-
meniu în care România a fost des criticată în perioada de 
pre-aderare la UE.
Lupta pentru înființarea, menținerea și dezvoltarea 
Agenției Naționale de Integritate a fost și este în con-
tinuare o misiune dificilă și ambițioasă. De aceea, sun-
tem recunoscători tuturor actorilor instituționali locali 
și internaționali care ne-au sprijinit în lupta împotriva 
corupției prin mijloace administrative în toți acești 10 ani.
Deși lista susținătorilor externi ai Agenției Naționale 
de Integritate este foarte lungă și recunoștința noastră 
sinceră se îndreaptă în mod egal spre toți, ne folosim de 
acest prilej pentru a menționa sprijinul esențial pe care 
l-am primit de la Comisia Europeană, de la Guvernele 
Statelor Unite, Marii Britanii, Olandei, Norvegiei etc. 
și de la Consiliul Europei – Grupul Statelor Împotriva 
Corupției (GRECO), precum și din partea unor actori și 
donatori internaționali, precum Banca Mondială, ONU, 
OECD sau OSCE.
Succesul primilor zece ani de existență obligă Agenția 
Națională de Integritate la păstrarea standardelor pro-
fesionale care au făcut posibilă contribuția noastră la 
crearea unui climat politic și de afaceri sănătos, în bene-
ficiul tuturor cetățenilor, cu atât mai mult cu cât în fața 
noastră stă o nouă etapă foarte importantă: concentra-

rea prioritară a eforturi-
lor ANI pe activitatea de 
prevenire a corupției.
În acest context, în iunie 
2017, am lansat Siste-
mul PREVENT, un sistem 
informatic ambițios care 
are ca principal scop 
prevenirea conflictelor 
de interese în procedu-
rile de achiziție publică. 

Rezultatele activității de identificare dar și de preveni-
re a incidentelor de integritate au fost atinse și în baza 
unei colaborări intense cu instituții din domeniul judici-
ar, precum și cu autorități din domenii conexe, relevan-
te, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului 
– ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Admi-
nistrarea Bazelor de Date – DEPABD, Agenția Națională 

pentru Achiziții Publice – ANAP etc. Agenția iși propune 
să extindă colaborarea activă cu toate entitățile publice 
din România în scopul descentralizării eforturilor de 
identificare timpurie și de prevenire a posibilelor con-
flicte de interese, incompatibilităților și a altor inciden-
te de integritate.
Ne așteptăm ca și următorii 10 ani să fie plini de pro-
vocări și suntem motivați să găsim soluții noi care să 
ne permită să ne aducem, în continuare, contribuția la 
consolidarea democrației în România.
Plănuim să dezvoltăm un departament specializat în 
cadrul Agenției care să atragă fonduri nerambursabile 
pentru a acoperi nevoile financiare destinate imple-
mentării unor obiective majore: pregătirea profesiona-
lă continuă a corpului de inspectori de integritate și a 
experților juriști din cadrul ANI, îmbunătățirea siste-
mului de declarare electronică a averilor și a intereselor, 
intensificarea dialogului cu autoritățile publice locale 
în scopul descurajării incidentelor de integritate, dar și 
pentru clarificarea compendiului legislativ în materie, 
să promovăm un cadru legislativ corespunzător care să 
corecteze deficiențele identificate în acest ultim dece-
niu. Nu în ultimul rând, ne propunem să dăm curs tutu-
ror solicitărilor de asistență tehnică pentru construcția 
sistemelor de integritate în țările aflate în curs de dez-
voltare, dar și în democrațiile consolidate, în principal 
prin exportarea modelului românesc de integritate.
Agenția Națională de Integritate va lupta ca și până 
acum pentru a crește nivelul de integritate publică în 
România. În acest fel putem fi un partener valoros pen-
tru cetățenii României, dar și pentru comunitatea ex-
ternă care sprijină progresul țării noastre. Nu în ultimul 
rând, ne putem aduce contribuția la raspândirea unor 
standarde crescute de integritate oriunde în lume.

Ne așteptăm ca și următorii 10 ani să fie plini de provocări și 
suntem motivați să găsim soluții noi care să ne permită să ne aducem, 
în continuare, contribuția la consolidarea democrației în România.

Bogdan Stan, 
Președintele Agenției Naționale de Integritate
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La începutul anului 2017, Raportul Comisiei Euro-
pene privind progresele înregistrate de România în 

cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare nota 
următoarele: „integritatea ar trebui să fie principiul că-
lăuzitor în viața publică, iar cadrul juridic și instituțiile 
din domeniul integrității sunt concepute pentru a pro-
mova acest obiectiv. În prezent, ANI poate fi considerată 
o instituție consacrată, cu un bilanț de activitate  semni-
ficativ.  Este  important  să  se  mențină  în  continuare  
rezultatele  ANI,  să  se consolideze  acceptarea  publică  a  
normelor  în  materie  de  incompatibilitate și  să  se  pună 
accentul  pe  acțiunea  preventivă  în  amonte.” 
Drumul ANI de la înființare și până la momentul în care 
ne aflăm astăzi, seamănă cu un roman de aventuri, plin 
de obstacole și detractori, dar și de parteneri de nădej-
de, care, convinși fiind de utilitatea acestui mecanism, 
au sustinut Agenția și i-au încurajat dezvoltarea chiar și 
când presiunile politice interne erau considerabile.
Evoluția cadrului de integritate în România post-de-
cembristă cunoaște trei perioade importante.
Prima se referă la intervalul 1996-2007 când au fost 
normate o serie de instrumente relevante cadru-
lui integrității printre care obligativitatea depunerii 

declarațiilor de avere (1996), conceptul de avere nejus-
tificată (1996) sau regimul juridic al incompatibilităților 
și al conflictelor de interese (2003). Cu toate acestea, 
lipsa unei entități specializate care să vegheze la res-
pectarea acestor norme nu a condus la îndeplinirea 
obiectivelor pe care România și le-a asumat prin sem-
narea Convenției ONU împotriva corupției, și anume 
eficiența în ceea ce privește prevenirea corupției și 
promovarea integrității și bunei gestiuni a afacerilor și 
bunurilor publice.
În a doua jumătate a deceniului trecut, în perspectiva 
aderării la Uniunea Europeană, România își ia ca obiec-
tiv de referință înființarea unei instituții autonome și 
independente cu rol în combaterea corupției prin mij-
loace administrative. Cu toate că la nivel internațional 
există peste 140 de sisteme de integritate, în diferite 
forme, Agenția se remarcă printr-un mix de competențe 
care i-a permis sa contribuie decisiv la instaurarea unei 
discipline în ceea ce privește respectarea normelor de 
integritate în funcția publică: cadru legislativ adecvat 
pentru aplicarea de sancțiuni disuasive în cazurile de in-
cidente de integritate rămase definitive, independență 
operațională, instrumentul de aplicare a sancțiunilor 

VIITORUL CONCEPTULUI DE 
INTEGRITATE ÎN ROMÂNIA, 
UN MIX DE ACȚIUNI DISUASIVE
ȘI MĂSURI PREVENTIVE

14.000
sesizări instrumentate de ANI 
în cei 10 ani de activitate
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Filtre electronice 
obligatorii

administrative pentru nedepunerea declarațiilor de 
avere și de interese, competența de a iniția proceduri 
de evaluare cu privire la averile persoanelor care exer-
cită prerogative de putere publică sau referitoare la 
respectarea regimului juridic al incompatibilităților și 
al conflictelor de interese.  
În cei 10 ani de activitate, Agenția a instrumentat 14.000 
de sesizări, identificând peste 2300 de incidente de inte-
gritate (incompatibilități, averi nejustificate, conflicte de 
interese) și sancționând aproape 9000 de persoane care 
nu au respectat regimul depunerii declarațiilor de ave-
re și de interese. În 8 cazuri din 10, constatările inspec-
torilor de integritate au fost confirmate de instanțele 
de judecată și au produs efecte disuasive: în cazul a câ-
teva sute de persoane cu funcții înalte, aleși locali sau 
funcționari publici etc., au fost aplicate sancțiuni disci-
plinare, de la reduceri salariale, până la eliberarea din 
funcție, efectul imediat fiind creșterea gradului de con-
formitate în raport cu obligațiile de integritate. Mai mult 
decât atât, portalul public al declarațiilor de avere și de 
interese găzduiește astăzi 7,5 milioane de declarații, fi-
ind accesat lunar de zeci de mii de persoane. Sistemul in-
formatic PREVENT monitorizează trimestrial zeci de mii 
de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală care 
ajunge la câteva miliarde de euro anual în scopul preve-
nirii conflictelor de interese. 8700 de persoane au bene-
ficiat până în prezent de punctele de vedere acordate de 
juriștii ANI în scopul clarificării prevederilor legislative 
care normează cadrul de integritate. 
Aceasta este a doua perioadă în evoluția cadrului de 
integritate, interval în care Agenția Națională de Inte-
gritate a obținut rezultatele de mai sus atât pe palierul
identificării și sancționării neregulilor cât și pe cel al 
prevenției și transparenței. Aceste rezultate au conso-
lidat poziția Agenției inclusiv în plan internațional, ex-
pertiza românească în acest domeniu fiind considerată 
relevantă pentru democrațiile consolidate, dar și pen-
tru statele aflate în curs de dezvoltare.

Cea de-a treia perioadă în acest proces evolutiv constă 
în asigurarea sustenabiliății luptei împotriva corupției, 
din perspectiva integrității în funcția publică. Altfel spus, 
deziderate precum recâștigarea încrederii populației 
în actul de guvernare, scăderea numărului de nereguli 
identificate, asigurarea îndeplinirii funcțiilor publice în 
condiții de integritate și transparență nu se pot atinge 
decât prin descentralizarea eforturilor anticorupție de 
la instituțiile centrale către fiecare instituție sau auto-
ritate publică din România și prin multiplicarea instru-
mentelor de prevenire și de responsabilizare. 
O parte dintre sarcinile de prevenire și de identificare 
a vulnerabilităților trebuie sa devină responsabilitatea 
managementului din toate instituțiile publice din Ro-
mânia. Entitățile publice trebuie sa își dezvolte proprii 
„anticorpi” – criterii și mecanisme obiective, proceduri 
ce vor avea scopul de a identifica și preveni posibilele 
incidente de integritate. 
Agenția își propune să participe activ la acest proces 
consfințit și prin Strategia Națională Anticorupție  2016-
2020, prin amplificarea mecanismelor de prevenție, 
prin cooperare activă cu organizațiile societății civile 
și cu instituțiile de nivel central și local, prin informa-
rea continuă a celor peste 350.000 de persoane care 
au anual obligația depunerii declarațiilor de avere și 
de intereseși prin educarea viitoarelor generații de 
funcționari publici și demnitari. 

Sistemul PREVENT a fost lansat oficial la sfârșitul lunii 
iunie 2017, cu scopul de a preveni conflictele de intere-
se în procedura de atribuire a contractelor de achiziție 
publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-
ante, din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte 
de interese în cadrul procedurilor inițiate prin sistemul 
electronic de achiziții publice, astfel încât acestea să fie 
înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri. 

În anul 2011, Comisia Europeană nota faptul că „Tre-
buie adoptate măsuri urgente pentru îmbunătățirea (...) 
protecției împotriva conflictului de interese în gestiona-
rea fondurilor publice”. În acest sens, Agenția Națională 
de Integritate a depus toate diligențele necesare în-
deplinirii acestei recomandări, astfel că în anul 2013, 
Guvernul României a adoptat un memorandum ce a 
permis Agenției să implementeze un proiect de Sistem 

informatic integrat pentru prevenirea și identificarea 
conflictelor de interese. 
Obiectivul Sistemului PREVENT este acela de a preveni 
apariția situațiilor de conflict de interese în derularea 
procedurilor de achiziție publică prin depistarea auto-
mată a relațiilor de rudenie și conexiunilor apropiate 
dintre participanții la licitații sau proceduri de achiziție 
publică și conducerea autorităților contractante. De 
asemenea, sistemul are ca obiectiv responsabilizarea 
persoanelor din vârful instituțiilor publice și contabi-
lizarea acțiunilor acestora pentru evitarea situațiilor în 
care sunt blocate proiecte care implică fonduri euro-
pene și, astfel, creșterea ratei de absorbție a fondurilor 
structurale și europene. 
Concret, acest mecanism de prevenție presupune anali-
zarea datelor și a informațiilor introduse obligatoriu în 
formularul de integritate (disponibil în Sistemul Elec-
tronic de Achiziții Publice - SEAP) de către persoana 
responsabilă din cadrul autorității contractante prin 
interconectarea Sistemului PREVENT cu baze de date 
relevante (Oficiul Național al Registrului Comerțului 
- ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Ad-
ministrarea Bazelor de Date – DEPABD, Baza de date a 
declarațiilor de avere și interese).

În următoarea etapă, Sistemul PREVENT poate realiza, 
în mod automat, în urma informațiilor introduse în for-

mularul de integritate, prezumtivele relații ce pot exista 
între persoane responsabile cu procedura de achiziție 
publică din cadrul autorității contractante și persoane 
din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de 
ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de 
către o autoritate contractantă. 
În cazul depistării unui posibil conflict de interese, ANI 
emite un avertisment de integritate, în urma căruia au-
toritatea contractantă trebuie să ia toate măsurile de 
îndepărtare a posibilului conflict de interese avertizat 
de Sistemul PREVENT. Agenția va monitoriza ulterior 
consecințele emiterii unui avertisment de integritate 
până la îndepărtarea situației care l-a generat, iar în ca-
zul neîndreptării acestei situații, ANI se poate sesiza cu 
privire la respectivul conflict de interese.
Sistemul este prevăzut pentru a detecta posibile con-
flicte de interese rezultate în urma relațiilor de ru-
denie, dar și a relațiilor cu terțe părți - colaboratori, 
consultanți, subcontractori.
Sistemul PREVENT este, în esență, un instrument adminis-
trativ care va controla toate procedurile și contractele care 
intră în sfera sa de verificare, spre deosebire de alte siste-
me existente care verifică doar pe baza unor eșantioane.
În primele luni de la operaționalizare, PREVENT a anali-
zat mii de proceduri de achiziție publică, cu o valoare to-
tală ce însumează peste 1 miliard de euro, fiind emise ast-
fel și primele avertizmente de integritate. De asemenea, 

SISTEMUL PREVENT DIMINUEAZĂ CONSIDERABIL INCIDENȚA 
CAZURILOR DE CONFLICTE DE INTERESE

de persoane au anual obligația 
depunerii declarațiilor de avere 
și de interese

PESTE

350.000

OFERTANT

SISTEMUL PREVENT
ADMINISTRAT DE ANI

SEAP
Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice

Efectuarea analizelor inteligente a datelor

Sistemul va analiza informațiile și va emite un 
avertisment, dacă este cazul;

Baze de date interconectate

AUTORITATEA 
CONTRACTANTĂ

Date și informații 
relevante în ceea 

ce privește factorii 
decizionali

Date și informații 
relevante în ceea ce 
privește compania

Registrul 
Comerțului

Direcția pentru
Evidența 

Persoanelor și 
Administrarea 

Bazelor de Date

Conducătorul 
autorității 

contractante

MĂSURĂ
înlăturarea situației care 
a generat conflictul de 

interese

AVERTISMENT 
DE 

INTEGRITATE

(...) peste 350.000 de persoane care au anual 
obligația depunerii declarațiilor de avere și 
de interese (...)
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în primele trei luni de la lansarea Sistemului PREVENT, 
inspectorii de integritate au notificat Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice (ANAP), în baza acordului de co-
operare încheiat între ANI și ANAP, un număr de 14 ne-
reguli privind posibile relații ce pot exista între persoane 
din autoritatea contractantă și persoane din cadrul ope-
ratorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul 
procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate 
contractantă.
Agenția Națională de Integritate a publicat pe pagina sa 
de Internet, în cadrul Secțiunii PREVENT, Îndrumarul 
pentru Autoritățile Contractante privind Conflictele de 
Interese în Procesele de Achiziții Publice, printr-un link  
către website-ul Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice și a pus la dispoziție persoanelor interesate o 
adresă de email dedicată Sistemului PREVENT, la care 
atât autoritățile contractante, cât și operatorii econo-
mici pot solicita date și informații cu privire la modali-
tatea de completare a formularului de integritate.
Pe parcursul primelor trei luni de funcționare a Siste-
mului PREVENT, autoritățile contractante au solicitat 

aproximativ 150 de clarificări prin intermediul lini-
ei telefonice speciale și aproximativ 37 de clarificări 
în scris (referindu-se chiar și la 11 neclarități într-o 
singură solicitare).
Organisme internaționale de referință precum Banca 
Mondială, OSCE, OCDE sau ONU acordă o atenție deo-
sebită mijloacelor de prevenire și sancționare a conflic-
telor de interese, iar Sistemul PREVENT este frecvent 
prezentat ca exemplu de inovație și bună practică în 
ceea ce privește prevenirea sistematică a conflictelor 
de interese.
Un studiu recent al Parlamentului European1 aprecia-
ză că noul sistem pentru verificările ex-ante, Sistemul 
electronic PREVENT, prevăzut de Legea nr. 184/2016 
privind instituirea unui mecanism de prevenire a con-
flictului de interese în procedura de atribuire a con-
tractelor de achiziție publică, a fost salutat de Comisia 
Europeană.

operaționalizarea Sistemului informatic PREVENT, notând 
faptul că „aceasta este rezultatul unei colaborări strânse 
între Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice și Agenția pentru Agenda Digitală a 
României, precum și al colaborării cu Guvernul”.

În vederea atingerii obiectivelor strategice, un interes deosebit a reprezentat dezvoltarea unui climat de colabo-
rare și cooperare cu diverse entități relevante din România, cu scopul de a îmbunătăți activitatea de prevenire și 
combatere a corupției, educare și pregătire profesională, creând astfel standarde de integritate și etică ale func-
ției publice românești la nivelul celor stabilite în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Pe baza acestor deziderate, direcțiile de acțiune întreprinse de ANI pot fi împărțite pe mai multe paliere, după 
cum urmează:

COLABORARE INTER-INSTITUȚIONALĂ

Societatea
civilă

Mediul
academic

Instituții și 
autorități 
publice

Organisme 
judiciare

Cooperarea Agenției Naționale de Integritate cu 
instituțiile și autoritățile publice din România a avut 
ca scop asigurarea unui cadru coerent de exercitare a 
competențelor fiecărei părți și îmbunătățirea activității 
de evaluare realizată de către inspectorii de integrita-
te, atât prin asigurarea accesului la baze de date rele-
vante, cât și prin organizarea unor activități comune 
care vizează creșterea nivelului de educare, prevenție 
și conștientizare în rândul angajaților din administrația 
publică. 
Buna colaborare dintre ANI și alte instituții ale statului 
este apreciată de experții Comisiei Europene și în ultimul 
Raport de progres în cadrul Mecanismului de Cooperare 
și Verificare (MCV) din 15 noiembrie 2017, care salută 

Una dintre preocupările Comisiei Europene subliniate 
în rapoartele privind progresele înregistrate de Româ-
nia în contextul Mecanismului de Verificare și Coope-
rare se referă la consolidarea instituțională și creșterea 
substanțială a activității de investigare a ANI. În acest 
sens, Agenția a întreprins activități suplimentare pentru 
a monitoriza mai bine cazurile trimise către instanțele de 
judecată și organismele disciplinare.
În cei 10 ani de funcționare, ANI a organizat activități co-
mune cu procurorii și judecătorii care analizează rapoar-
tele de evaluare emise de către Agenție, intensificând 
cooperarea cu instituțiile care lucrează direct cu dosa-
rele ANI: Comisiile de Cercetare a Averii, Înalta Curte de 
Casație și Justiție (ICCJ), precum și Ministerul Public.

Diseminarea conceptului de integritate în instituțiile de 
învățământ reprezintă unul dintre obiectivele asumate 
de către Agenție în ultimii ani, fiind un bun instrument 
de prevenție. Demnă de menționat este lansarea pro-
gramului postuniversitar „Integritate Publică și Politici 
Publice Anticorupție”,  în  anul 2016, în  parteneriat  cu  
Facultatea  de Științe  Politice,  Administrative  și  ale  
Comunicării  din  cadrul Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, primul program postuniversitar în dome-
niul anticorupție și integritate din România.
În continuarea acestei inițiative, ANI a semnat proto-
coale de colaborare cu Institutul Național al Magistra-
turii și respectiv,  Academia de Poliție „Alexandru Ioan 
Cuza”, având ca obiect dezvoltarea de programe de pre-
gătire în domeniul integrității publice.

1 European Parliamentary Research Service, Corruption in the European Union: Prevalence of corruption, and anti-corruption efforts in selected EU Member States

INSTITUȚII 
ȘI AUTORITĂȚI PUBLICE

ORGANISME JUDICIARE

MEDIUL ACADEMIC

SOCIETATEA CIVILĂ

Eforturile Agenției Naționale de Integritate de a di-
semina în cadrul administrației publice și în rândul 
cetățenilor, noțiuni și concepte referitoare la normele 

și cadrul de integritate de la noi din țară, s-au crista-
lizat sub forma mai multor colaborări cu societatea 
civilă. Începând cu momentul 2008, în care Agenția a 
început efectiv să funcționeze și până în prezent, au 
existat parteneriate cu organizații non-guvernamen-
tale precum Societatea Academică Română, Institutul 
de Politici Publice sau Expert Forum. Prin intermediul 
acestor parteneriate derulate, s-a dorit creșterea capa-
cității sistemului judiciar românesc în sensul abordării 
unitare a legislației în domeniul activității de evaluare 
a declarațiilor de avere și de interese, precum și a in-
cidentelor de integritate sau de a se aduce o abordare 
nouă în lupta anticorupție, prin comutarea atenției de 
la sancționarea penală ex-post a faptelor de corupție, 
către întărirea capacității administrative a sistemului 
de integritate, ținând cont de cele mai vulnerabile do-
menii de lucru (ex: achizițiile publice). 
De asemenea, în toate aceste colaborări, ANI a fur-
nizat experți în domeniul legislației privind regimul 
incompatibilităților, conflictelor de interese și al averi-
lor nejustificate, care au lămurit probleme recurente, cu 
care angajații din sectorul public se confruntă.     
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GRECO este un mecanism de prevenire și combatere 
a corupției care aparține Consiliului Europei, înființat 
în anul 1999, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea 
membrilor săi (49 de state membre) în lupta împotri-
va corupției prin intermediul unui proces de evaluare 
și examinare.
Raportul GRECO privind România cu tema „Prevenirea 
corupției în rândul membrilor Parlamentului, judecă-
torilor și procurorilor”, remarca faptul că ”România 
are un sistem de declarare a veniturilor și intereselor 
care poate fi privit drept exemplar din mai multe punc-
te de vedere și care este supravegheat de către Agenția 
Națională de Integritate.”

CONSILIUL EUROPEI, 
GRUPUL STATELOR ÎMPOTRIVA 
CORUPȚIEI (GRECO)

O PREOCUPARE CONSTANTĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE A 
REPREZENTAT DEZVOLTAREA UNEI COOPERĂRI INTENSE CU ORGANIZAȚIILE 
INTERNAȚIONALE, PRECUM ȘI CU ORGANISME SIMILARE DIN ALTE STATE, ATÂT 
DIN CADRUL UNIUNII EUROPENE, CÂT ȘI LA NIVEL MONDIAL.

ANI - MODEL DE PRACTICĂ LA 
NIVEL INTERNAȚIONAL 

Încă din noiembrie 2011, Agenția Națională de Inte-
gritate deține calitatea de membru al Partenerilor Eu-
ropeni Împotriva Corupției (EPAC), rețea formată din 
instituții europene cu rol în combaterea și prevenirea 
corupției și din autorități însărcinate cu monitorizarea 
și anchetarea Poliției Naționale. Compusă din peste 60 
de instituții cu atribuții în combaterea și prevenirea 
corupției și autorități de monitorizare și anchetare a 
poliției naționale, rețeaua EPAC are ca obiective consti-
tuirea unei platforme eficiente de schimb de informații 
și expertiză în privința metodelor de luptă împotriva 
corupției, dezvoltarea și promovarea de bune practici 
pentru activitatea autorităților / instituțiilor mem-
bre EPAC, promovarea standardelor de integritate, 
imparțialitate, transparență etc.

PARTENERI EUROPENI ÎMPOTRIVA 
CORUPȚIEI (EPAC)

Cooperarea dintre Comisia Europeană și ANI a repre-
zentat motorul evoluției în domeniul integrității în Ro-
mânia, recomandările incluse în Rapoartele de Progres 
în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare 
(MCV) constituind adevărate repere care au condus la 
rezultate însemnate.
Evoluția pozitivă a Agenției este întărită prin rapoartele 
de progres ale Comisiei Europene. În raportul din luna 
februarie 2009, Comisia nota faptul că “ANI va trebui 
să demonstreze că este capabilă să-și extindă anchetele 
fără interferențe exterioare și beneficiind de cooperarea 
deplină a altor autorități de stat. Este prea devreme pen-
tru a vedea dacă sistemul judiciar va da curs anchetelor 
sale în mod eficient.” 10 ani mai târziu, Comisia remarca 
în raportul din luna ianuarie 2017: „În prezent, Agenția 
Națională de Integritate poate fi considerată o instituție 
consacrată, cu un bilanț de activitate semnificativ”.

COMISIA EUROPEANĂ
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Reprezentarea pe hartă a tuturor statelor care au beneficiat de expertiza ANI

Unul dintre obiectivele strategice asumate de Agenție 
este promovarea propriului model instituțional la ni-
vel global. În acest sens, ANI a dezvoltat relații de coo-
perare cu numeroase instituții similare.
Astfel, dacă la început ANI a beneficiat de expertiza 
și sprijinul unor organizații internaționale precum: 
Banca Mondială, OECD, UNDP etc., ulterior Agenția s-a 
remarcat în rândul instituțiilor de luptă anticorupție 
din lume, devenind în scurt timp un model de bune 
practici.
De-a lungul celor 10 ani de activitate, Agenția a dise-
minat bunele practici atât cu prilejul vizitelor unor 
delegații externe organizate la sediul ANI, cât și prin 
participarea reprezentanților Agenției la evenimente 
internaționale. 
Așa cum reiese din Raportul tehnic care însoțește 
Raportul MCV publicat în ianuarie 2017, ”Rezultatele 
pozitive obținute de ANI sunt atestate și de faptul că 
aceasta a făcut obiectul unei atenții crescute din par-
tea altor țări interesate să-și dezvolte propriul cadru de 
integritate”, precum Finlanda, Franța, Bulgaria, Spania 
(Regiunea Catalonia), Moldova. Fără îndoială, prin-
cipalul beneficiar al asistenței tehnice oferite de ANI 
statelor în curs de dezvoltare este Republica Moldova, 
prin Autoritatea Națională de Integritate.
În acest context, numărul mare, dar și poziționarea 
geografică a țărilor cu care ANI a dezvoltat relații de 
colaborare arată faptul că Agenția s-a remarcat ca o 
prezență activă pe harta globală a instituțiilor cu rol în 
combaterea corupției.

ANI ȘI ORGANISMELE SIMILARE 
DIN ALTE STATE

Agenția Națională de Integritate a dobândit calitatea 
de membru IAACA cu drepturi depline în luna oc-
tombrie 2012, în urma deciziei adoptate de Comite-
tul Executiv al Asociației. Cu o componență de peste 
300 de instituții cu rol în combaterea și prevenirea 
corupției și peste 2000 de membri individuali (pro-
curori, investigatori, experți etc.), IAACA are ca scop 
înlesnirea procesului de implementare a Convenției 
Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC) și di-
namizarea cooperării internaționale între instituțiile 
de profil.

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ 
A AUTORITĂȚILOR 
ANTICORUPȚIE (IAACA)

În luna decembrie 2016, Agenția Națională de Inte-
gritate, împreună cu alte 13 instituții publice cu rol în 
prevenirea corupției, au înființat, sub auspiciile Sum-
mitului Mondial al Parteneriatului pentru o Guvernare 
Deschisă de la Paris, o rețea de promovare a principii-
lor de bună guvernare - Network for Integrity (Rețeaua 
pentru Integritate) – prima platformă internațională 
care vizează exclusiv domeniul integrității.
Rețeaua este formată din instituții din Franța, Italia, 
Croația, Grecia, Letonia, Coreea de Sud, Peru, Mexic etc., 

autorități cu atribuții în managementul declarațiilor de 
avere și de interese, prevenirea și sancționarea conflic-
telor de interese, a incompatibilităților sau a averilor 
nejustificate.
Platforma a fost creată cu scopul de a facilita schim-
bul de experiență și de bune practici în domeniul 
transparenței declarațiilor de avere și de interese, a 
metodelor de investigare a incidentelor de integritate 
și de a crea cadrul necesar pentru a ajuta statele care 
doresc să implementeze sisteme similare de integritate.

REȚEAUA NETWORK FOR INTEGRITY2011
anul în care Agenția Națională 
de Integritate devine membru al 
Partenerilor Europeni Împotriva 
Corupției (EPAC)
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CINE ESTE ȘI CUM FUNCȚIONEAZĂ 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
Radiografia sistemului anticorupție în România începe 
cu aderarea țării la Uniunea Europeană, momentul zero 
al acestui mecanism complex. Calitatea de stat mem-
bru al UE a obligat România să adopte măsuri ferme și 
în ceea ce privește reforma în sistemul judiciar și lupta 
împotriva corupției. Deși premisele au fost create încă 
de la jumătatea anilor ’90, când eforturile României au 
fost canalizate către aderarea la Organizația Tratatului 

Atlanticului de Nord și Uniunea Europeană, anul 2007 a 
reprezentat cel mai important pas în acest sens.
Măsurile de acompaniere specifice ce au însoțit aderarea 
României la UE au vizat, între altele, reforma sistemului 
judiciar și lupta împotriva corupției, pentru aceste două 
componente fiind creat un mecanism de cooperare și ve-
rificare care să monitorizeze progresele înregistrate în 
aceste domenii, cu definirea unor obiective specifice.

SCURT ISTORIC

Se înființează 
Agenția Națională 

de Integritate

2007

ANI acordă primele 
amenzi pentru nedepu-
nerea declarațiilor de 

avere și de interese

2009

Se stabilesc primii pași pentru 
instituirea unui mecanism 

de prevenire a conflictului de 
interese în achiziții publice  - 

PREVENT

2013

Sistemul PREVENT devine 
operațional

Portalul public atinge 7 milioa-
ne de declarații de avere și de 

interese

2017

Finalizarea Sistemului informatic 
PREVENT

Primele sume cu caracter nejustificat 
identificate în conturi din străinătate

30 de condamnări la închisoare 
(cu suspendare) în cazurile penale 

deferite de ANI Parchetului

2015

Prima avere nejustifi-
cată este confiscată;
ANI devine membru 

EPAC.

2011

2008
ANI finalizează 

primul caz - o avere 
nejustificată în va-

loare de aproximativ  
4,5 milioane de Euro, 
aparținând unui fost 

parlamentar

2012
Primul caz în care un 

membru al Parla-
mentului își pierde 

mandatul ca urmare 
a constatărilor ANI

2014
Se pronunță prima sentință 
penală pentru conflict de in-
terese în cazul unui senator 
care și-a angajat fiul la pro-
priul cabinet parlamentar - 

condamnare la închisoare cu 
suspendare

2016
Se adoptă Legea nr. 184/2016 

privind Sistemul PREVENT
Se adoptă Strategia ANI pentru 

prevenirea și sancționarea 
conflictelor de interese, a 

incompatibilităților și a averilor 
nejustificate (2016 - 2020)

2010
Legea ANI este declara-

tă neconstituțională;
Noul cadru legislativ 

intră în vigoare;
Se lansează Portalul 

declarațiilor de avere și 
de interese
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Unul dintre aceste obiective, prevăzut în Raportul din 
2007 al Comisiei Europene privind evoluția măsurilor de 
acompaniere în România după aderare, vizează „institui-
rea unei agenții de integritate cu competențe de verificare 
a averii, a incompatibilităților și a potențialelor conflicte 
de interese, care să emită hotărâri cu caracter obligato-
riu pe baza cărora să se poată aplica sancțiuni disuasive”. 
Prin adoptarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Inte-
gritate, România a devenit, astfel, prima țară europeană 
care a creat o instituție specializată în verificarea averi-
lor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților.
Agenția Națională de Integritate a început să funcționeze 
în toamna anului 2007, pentru ca în anul 2008 să fie fina-
lizat primul caz – o avere nejustificată de aproximativ 4.5 
milioane €, aparținând unui fost parlamentar.
Anul 2010 reprezintă un punct de cotitură în istoricul 
Agenției, fiind marcat de Decizia Curții Constituționale, 
prin care articole cheie ale Legii nr. 144/2007 au fost 
declarate neconstituționale. Ca urmare a acestui fapt, în 
perioada mai – septembrie 2010, activitatea inspectori-
lor de integritate a fost suspendată și a fost supus dez-
baterii un nou text legislativ care să remedieze criticile 
de neconstituționalitate, ulterior fiind adoptată Legea nr. 
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor 
și demnităților publice, pentru modificarea și completa-
rea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și 
pentru modificarea și completarea altor acte normative. 
Cu noul cadru legislativ, Agenția a reluat activitatea de 
evaluare, iar rezultatele ANI au fost apreciate și de ra-
portul Comisiei Europene din iulie 2011: ”ANI a devenit 
operațională în temeiul noului cadru juridic și anchetele 
pe care le-a desfășurat au început să dea din nou roade”.
Ulterior, Comisia Europeană nota în raportul său din iu-
lie 2012 faptul că „ANI a devenit o componentă esențială 
a cadrului instituțional de combatere a corupției, putând 
prezenta rezultate semnificative”.

UTILIZATE DE ANI
R RE ES SU

Agenția Națională de Integritate este finanțată integral 
de la bugetul de stat, proiectul de buget fiind supus vo-
tului Parlamentului.  
În 2007, bugetul alocat a fost de aproximativ 3.8 mili-
oane lei (1 mil. euro). Pe parcursul anilor, în raport cu 
activitatea și nevoile Agenției, acesta a urmat un trend 
ascendent, fluctuând între 11 și 33 milioane lei (maxi-
mul atins în anul 2016).

Complementar bugetului, ANI a accesat fonduri euro-
pene pentru proiecte cu finanțare din fonduri exter-
ne nerambursabile postaderare, în valoare totală de 
68.918.055 lei.
În plus, Agenția Națională de Integritate a avut calitatea 
de partener în proiecte implementate de către societa-
tea civilă și desfășurate prin liniile de finanțare pe care 
aceste organisme le-au accesat. 

POLITICA BUGETARĂ

În anii electorali, bugetul Agenției a fost suplimentat, având în vedere eforturile adiționale de pro-
cesare și stocare a declarațiilor de avere și de interese. Un exemplu în acest sens îl constituie anul 
2016, așa cum reiese din figura de mai sus.

Agenția Națională de Integritate este o autoritate ad-
ministrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce 
funcționează la nivel național, ca structură unică, fiind 
singura instituție din România cu competență exclusi-
vă în gestionarea sistemului de declarații de avere și 
de interese și identificarea, prevenirea și combaterea 
incidentelor de integritate. 
Respectând principiile cu care a fost investită de lege, 
obiectivele principale ale Agenției sunt asigurarea 
integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor pu-
blice și prevenirea corupției instituționale prin exer-
citarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor 
de avere, a datelor și informațiilor privind averea, 
precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a 
incompatibilităților și a conflictelor de interese.

¡  Colectarea, arhivarea și evaluarea declarațiilor de 
avere și de interese

¡ Asigurarea accesului public la declarații

¡  Controlul depunerii la termen a declarațiilor de ave-
re și de interese

¡ Aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege

¡  Îndrumarea, la cerere, a persoanelor care au obligația 
depunerii declarațiilor de avere și de interese

¡  Sesizarea organelor de urmărire penală în cazul unor 
abateri ce pot constitui infracțiuni penale

¡  Desfășurarea de acțiuni de prevenție și conștientizare 
privind respectarea cadrului de integritate

ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE 
CONFERITE DE LEGE

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE ANI

valoarea averii nejustificate 
aparținând unui fost 
parlamentar în primul caz 
finalizat de ANI 
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Una dintre prioritățile strategice ale ANI din ultima de-
cadă se referă la înlesnirea activității prin introducerea 
de sisteme electronice integrate, respectiv:
1. Pentru activitatea de evaluare 
¡  Sistemul Informatic de Management Integrat al 

Declarațiilor de Avere și de Interese (S.I.M.I.D.A.I.)
¡ Portalul declarațiilor de avere și de interese
¡  Sistemul de prevenire a conflictelor de interese în 

procedurile de achiziție publică (PREVENT)
2. Pentru activitatea administrativă 
¡ Sistemul de management al documentelor (SAP – DMS) 
¡ Sistemul pentru gestionarea contabilității (SAP – ERP)

Activitatea inspectorilor de integritate este organizată cu 
ajutorul Sistemului Informatic de Management Integrat 
al Declarațiilor de Avere și de Interese – S.I.M.I.D.A.I., care 
conține în prezent un număr de aproximativ 1.365.617  
documente (exceptând declarațiile de avere și de interese).
Fără doar și poate, unul dintre cele mai eficiente instru-
mente de care dispune ANI este Sistemul informatic 
PREVENT, creat cu scopul de a preveni conflictele de in-
terese în procedura de atribuire a contractelor de achizi-
ție publică, prin instituirea unui mecanism de verificare 
ex-ante, din perspectiva situațiilor care pot genera con-

flicte de interese în cadrul procedurilor inițiate prin Sis-
temul Electronic de Achiziții Publice, astfel încât acestea 
să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

RESURSE TEHNICE

În vederea asigurării transparenței declarațiilor de avere și de interese, ANI a dezvoltat, în anul 2010, un sistem elec-
tronic de evidență a declarațiilor de avere și de interese (D.A.I.), care include următoarele componente:
¡  Conversia declarațiilor de avere și de interese din format hârtie în format electronic, ca fundament al unei baze de 

date atât pentru Portal, cât și pentru aplicația de Document Management
¡  Crearea și managementul arhivei electronice a D.A.I.
¡  Accesul publicului la toate declarațiile de avere și de interese primite de ANI prin intermediul Portalului, disponibil 

pe pagina de Internet a Agenției, la adresa http://declaratii.integritate.eu/
Portalul permite efectuarea de căutări în funcție de o serie de criterii, precum: numele persoanei, instituția publică, 
funcția persoanei, data completării declarației, județ, localitate, tipul declarației (de avere sau de interese).

PORTALUL PUBLIC AL DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE

33
milioane lei bugetul 
alocat în anul 2016

1.774.953
2.585.583

3.784.527
4.413.062 4.697.987

5.590.052
6.929.400

7.466.079

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Numărul declarațiilor de avere și de interese disponibile pe Portalul ANI 2010 - 2017

Personalul Agenției este format din inspectori de inte-
gritate, funcționari publici și personal contractual. Nu-
mărul maxim al angajaților ANI este limitat prin lege 
la 200, acest prag nefiind însă vreodată atins. De altfel, 
una dintre preocupările Comisiei Europene a fost chiar 
numărul insuficient de angajați, notând în raportul din 
iulie 2008 faptul că salariile reduse afectează eficiența 
procesului de recrutare a personalului. Pentru a reme-
dia această situație, în anul 2013, nivelul de salarizare 
a personalului din cadrul Inspecției de Integritate a fost 
majorat. 
În activitatea pe care o desfășoară, inspectorii de in-
tegritate beneficiază de sprijinul personalului suport, 

care deservește activitatea operativă a Agenției (perso-
nal din cadrul departamentului de specialitate juridică, 
IT, comunicare, registratură). 
Inspectorii de integritate sunt funcționari publici cu 
statut special, numiți prin concurs, având autonomie 
și independență operațională. Potrivit acestui princi-
piu, inspectorii de integritate nu solicită sau primesc 
dispoziții privind derularea verificărilor de la nicio au-
toritate publică, instituție sau persoană.
Pentru ca o persoană să devină inspector de integrita-
te, aceasta trebuie să dețină studii superioare juridice 
sau economice, precum și să îndeplinească o serie de 
condiții minimale prevăzute de lege.

RESURSA UMANĂ
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Consiliul Național de Integritate (CNI) este un orga-
nism reprezentativ cu activitate nepermanentă, aflat 
sub control parlamentar exercitat de Senatul României, 
care monitorizează activitatea Agenției.
Componența Consiliului se supune principiului repre-
zentării categoriilor de persoane ce pot face obiectul 
verificărilor Agenției Naționale de Integritate, după 
cum urmează:
¡  un membru desemnat de către fiecare grup parla-

mentar din Senat, plus grupul minorităților naționa-
le din Camera Deputaților

¡  un reprezentant al Ministerului Justiției
¡  un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
¡  un reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Ju-

dețene din România
¡  un reprezentant al Asociației Municipiilor din Româ-

nia
¡  un reprezentant al Asociației Orașelor din România
¡  un reprezentant al Asociației Comunelor din Româ-

nia
¡  un reprezentant al înalților funcționari publici și un 

reprezentant al funcționarilor publici, desemnați de 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici

¡  un reprezentant desemnat de comun acord de asoci-
ațiile magistraților, legal constituite

¡  un reprezentant desemnat de organizațiile societă-
ții civile legal constituite, cu activitate în domeniul 
drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.

Atribuțiile Consiliului Național de Integritate sunt 
următoarele: 
¡  propune Senatului numirea și revocarea din funcție a 

Președintelui și Vicepreședintelui Agenției
¡  constată suspendarea din funcție a Președintelui și 

Vicepreședintelui Agenției
¡  aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare și 

funcționare ale Consiliului, ale comisiilor Consiliului, 
precum și norme interne de conduită

¡  aprobă regulamentul de desfășurare a concursului 
sau examenului pentru numirea în funcție a Preșe-
dintelui și Vicepreședintelui Agenției, precum și te-
matica de concurs și componența comisiilor pentru 
organizarea concursului sau examenului, elaborarea 
subiectelor, corectarea lucrărilor și soluționarea con-
testațiilor, adoptând hotărâri în acest sens

¡  analizează informările și rapoartele pe care le pre-
zintă Președintele Agenției, referitoare la activitatea 
acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de 
Consiliu, prin Președintele acestuia

¡  formulează recomandări referitoare la strategia și 
activitatea Agenției de evaluare a averilor, a conflic-
telor de interese și a incompatibilităților

¡  analizează raportul anual de audit extern indepen-
dent al ANI

¡  înaintează Senatului, anual și ori de câte ori conside-
ră necesar, un raport despre activitatea Agenției

Consiliul Național de Integritate îndeplinește rolul 
de garant al independenței Agenției Naționale de 
Integritate. 
În anul 2011, CNI a adoptat o procedură operațională 
prin care garantează independența ANI, la solicitarea 
scrisă sau verbală a conducerii Agenției, ori de câte ori 
este necesar. Președintele poate decide, prin consulta-
tea tuturor membrilor, sprijinul acordat Agenției, prin 
adoptarea unei poziții publice față de situația sesizată 
de ANI.
În decursul celor șase ani de la adoptare, Consi-
liul Național de Integritate a declanșat procedura 
operațională privind îndeplinirea rolului de garant al 
independenței Agenției în opt cazuri, prin adoptarea 
unor poziții publice cu privire la o serie de aspecte ce țin 
de modificări legislative care afectau negativ eficiența 
ANI, punerea în executare a hotărârilor judecătorești 
emise în cazurile definitive sau implementarea de către 
Agenție a unor recomandări ale Comisiei Europene în 
contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Auditul extern independent este un instrument esențial în evaluarea calității managementului ANI și urmărește gra-
dul de respectare a procedurilor interne și a normelor legale aplicabile de către inspectorii de integritate și personalul 
administrativ.
Activitatea Agenției este evaluată anual, printr-un audit extern independent. Conform legii, selectarea auditorului se 
face printr-o procedură de achiziție publică. Raportul de audit extern independent se întocmește în primele 3 luni ale 
anului și este prezentat Consiliului Național de Integritate. 
În acest sens, rapoartele de audit extern independent realizate în perioada 2008 – 2016 au constatat evoluții pro-
gresive în dezvoltarea proceselor manageriale ale Agenției, și au adresat recomandări la nivelul parametrilor de 
funcționalitate a Agenției și îmbunătățirii sistemelor de control managerial în procesul decizional, implementarea 
acestora reprezentând o prioritate pentru ANI.

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE 

AUDIT EXTERN INDEPENDENT

2011
anul în care CNI a adoptat o 
procedură operațională prin care 
garantează independența ANI

Președintele și Vicepreședintele Agenției Naționale de 
Integritate sunt numiți în funcție, pentru un mandat 
de 4 ani, în urma unui concurs organizat de Consiliul 
Național de Integritate. Mandatul nu poate fi reînnoit.
Președintele și vicepreședintele Agenției pot fi eli-
berați din funcție în următoarele situații:
¡ demisie
¡ incapacitate managerială

¡  condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni

¡  când se constată nerespectarea dispozițiilor legale 
privind conflictul de interese, regimul incompatibili-
tăților sau când se dispune confiscarea unei părți din 
avere ori a unui bun determinat

¡  neîndeplinirea condițiilor obligatorii privind numi-
rea în funcție

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ - CUM SUNT ALEȘI 
PREȘEDINTELE ȘI VICEPREȘEDINTELE
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Strategia Agenției Naționale de Integritate este 
documentul guvernator care stabilește direcțiile de 
acțiune ale ANI, poziționează misiunea Agenției în an-
samblul instituțional românesc, și structurează acti-
vitatea ANI în procesul de combatere a corupției prin 
mijloace administrative.
Mai mult, strategia se concentrează pe evaluarea și 
sancționarea incidentelor de integritate, preveni-
rea și conștientizarea încălcării normelor în materia 
incompatibilităților, conflictelor de interese și a ave-
rilor nejustificate, asigurarea transparenței în activi-
tatea Agenției, precum și cooperarea pe plan intern și 
internațional cu alte entități relevante. În același timp, 
Strategia își propune consolidarea administrativă a 
Agenției, asigurând resursele financiare, umane și teh-
nice optime.
Strategia înglobează recomandările pe care Agenția le-a 
primit de la Comisia Europeană în contextul MCV și în 
rapoartele GRECO, obiectivele și măsurile strategice cu-
prinse în planul de Management al Președintelui ANI, 
precum și lecțiile învățate și experiențele pe care ANI 
le-a dobândit de-a lungul timpului.
În acest context, ca urmare a experienței relevan-
te din precedentul ciclu strategic, au fost identificate 
oportunitățile și amenințările externe ale organizației 
și au fost determinate punctele tari și punctele slabe din 
interiorul Agenției.

Strategia ANI este organizată pe patru paliere:
¡   (i) evaluarea strategiei anterioare și radiografia re-

surselor

¡  (ii) formularea viziunii, priorităților și a obiectivelor 
strategice

¡   (iii) elaborarea planului de acțiune

¡  (iv) monitorizare – evaluare

Având în vedere scopul Strategiei Naționale Anticorupție 
2016 – 2020 de a promova integritatea prin aplicarea 
riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea 
prevenirii corupției în România, dar și rolul de control pe 
care ANI îl exercită, o parte dintre obiectivele și măsurile 
cuprinse în strategia pentru prevenirea și sancționarea 
conflictelor de interese, a incompatibilităților și a ave-
rilor nejustificate, privind activitățile de prevenție și de 
sancționare a incidentelor de integritate, pot fi regăsite și 
în planul de integritate al Agenției. Considerăm că alinie-
rea acestor documente programatice va conduce la rezul-
tate mai bune în ceea ce privește atingerea indicatorilor de 
rezultat, atât ai S.N.A., cât și ai Strategiei ANI. 

STRATEGIA 
AGENȚIEI NAȚIONALE 
DE INTEGRITATE
PENTRU PREVENIREA ȘI SANCȚIONAREA 
CONFLICTELOR DE INTERESE,
A INCOMPATIBILITĂȚILOR ȘI A AVERILOR 
NEJUSTIFICATE (2016 - 2020)

Strategia Națională Anticorupție (S.N.A.) 2016-2020 
asimilează orice nou dosar care ajunge la DNA sau la ANI 
ca fiind un eșec al managementului, la nivelul instituției 
publice afectate - Agenția Națională de Integritate este o 
componentă activă din mecanismul de implementare a 
S.N.A. În acest sens, ANI și-a exprimat susținerea pentru 
valorile fundamentale, principiile și obiectivele Strategiei, 
printr-o declarație de aderare, adoptată la finalul anului 
2016. De asemenea, în baza unei analize fundamentate 
a riscurilor instituționale privind expunerea la corupție, 
a fost întocmit un plan de integritate care vizează un set 
de măsuri mixte, atât pe plan intern, în cadrul Agenției, 
pentru reducerea și eliminarea anumitor riscuri sistemice 
identificate, cât și pe plan extern, în ceea ce privește lupta 
împotriva corupției prin mecanisme administrative, în 
celelalte instituții ale statului. 

Raportul MCV de la începutul anului 2016, considera că:

Strategia Națională Anticorupție este 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. Proiectele concrete de 
prevenire a corupției din cadrul ministerelor, unele finanțate 
din fonduri ale UE și de organizații neguvernamentale, 
vor continua să contribuie în mod util la lupta împotriva 
corupției în cadrul administrației.

STRATEGIA 
NAȚIONALĂ 

ANTICORUPȚIE 
2016 - 2020
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Corupția reprezintă o amenințare cheie la adresa bunei 
guvernanțe, la adresa proceselor democratice, precum 
și a pieței libere, așa cum este ea descrisă în raportul 
OECD . Declarațiile de avere și de interese au rolul de a 
preveni anumite fapte de corupție, dar și de a fi folosite 
cu scop de control în verificări ulterioare, ca urmare a 
măsurilor anticorupție adoptate de fiecare stat în parte. 
Cu toate acestea, declararea nu poate servi drept mijloc 
unic de a preveni și a combate corupția, ci trebuie co-
relat cu alte metode, însă un sistem de declarare bine 
elaborat și implementat poate avea un impact puternic 
în facilitarea procesului. 
Pentru a avea un sistem de declarare a averilor și a inte-
reselor care funcționează, este nevoie să se țină seama 
de anumite condiționalități, precum actorii cu rol de su-
port (managerii instituțiilor, funcționari publici integrii 
sau societatea civilă), cadrul legal existent, dar și modi-
ficările ce pot apărea, limitele (sociale, administrative 
etc.) sau identificarea cadrului optim de aplicabilitate.
În prezent, conform unui studiu al Băncii Mondiale, pes-
te 130 de jurisdicții din lume au obligativitatea declară-
rii activelor sau intereselor de afaceri prin declarații. 

Sistemul de declarare a averilor și a intereselor 
într-o țară poate ținti:
¡   Creșterea transparenței și a încrederii cetățenilor 

în administrația publică prin divulgarea anumitor 
informații referitoare la statul patrimonial al politi-
cienilor și al funcționarilor publici

¡   Promovarea integrității pentru prevenirea cazurilor 
în care ar exista un risc de apariție a conflictelor de 
interese, incompatibilităților și averilor nejustificate

¡   Monitorizarea variațiilor care pot surveni în averea 
unei persoane care ocupă o funcție publică, fie el po-
litician sau funcționar public 

Declarațiile de avere conțin, la modul general, rubrici 
precum bunuri imobile deținute, conturi bancare și cre-
dite, investiții în artă și bijuterii, vehicule și plasamente 
financiare. Studiul unei astfel de declarații poate adu-

ce dovezi privind averea nejustificată a unui politician 
sau funcționar public și poate contribui de asemenea 
la anchetele procurorilor legate de fapte de corupție. 
Declarațiile de interese se concentrează asupra inte-
reselor, angajamentelor sau conexiunilor de afaceri pe 
care o persoană care deține o funcție publică le poate 
avea și ar putea duce la compromiterea unei acțiuni sau 
decizii de utilitate publică – interesul privat este pus în 
locul interesului public. 
În România, declarațiile de avere au fost introduse încă 
din anul 1996 pentru anumite categorii de funcții publi-
ce, precum funcționarii, magistrații sau funcțiile electi-
ve, dar procedura menită să reglementeze această obli-
gativitate era una cu serioase minusuri – declarațiile 
completate erau păstrate în plicuri sigilate și erau des-
făcute doar în situația în care existau plângeri referitoa-
re la diferența de avere dintre ceea ce era declarat și 
ceea ce exista în realitate. Această procedură prejudicia 
în mod clar principiul transparenței. 
În consecință, Uniunea Europeană a subliniat necesita-
tea adoptării și implementării unui sistem funcțional 
de declarare a averilor și a intereselor, conducând la 
dezvoltarea de politici anticorupție viabile, monitoriza-
te prin Mecanismul de Cooperare și Verificare. Așadar, 
în anul 2007 este înființată Agenția Națională de Inte-
gritate, singura instituție din România cu competență 
în gestionarea, arhivarea și verificarea declarațiilor de 
avere și de interese.

Cadrul legal care reglementează sistemul declarațiilor 
de avere și de interese (Legea nr. 176/2010 și Legea 
nr. 144/2010) prevede obligativitatea depunerii aces-
tor declarații pentru 39 de categorii de persoane, după 
cum urmează: 
¡   Președintele României, precum și consilierii prezi-

dențiali și de stat
¡   Parlamentarii
¡   Membrii din România în Parlamentul European și 

membrii în Comisia Europeană din partea României
¡   Primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de 

stat, subsecretarii de stat, asimilații acestora, pre-
cum și consilierii de stat din aparatul de lucru al pri-
mului-ministru

¡   Membrii Consiliului Superior al Magistraturii
¡   Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, asimila-

ții acestora, asistenții judiciari, precum și personalul 
auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecă-
torești și parchetelor

¡   Judecătorii Curții Constituționale
¡   Membrii Curții de Conturi și personalul cu funcții de 

conducere și de control din cadrul acesteia
¡   Președintele Consiliului Legislativ și președinții de 

secție
¡   Avocatul Poporului și adjuncții săi
¡   Președintele și vicepreședintele Autorității Naționa-

le de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal

¡   Membrii Consiliului Concurenței, Colegiului Consi-
liului Național pentru Studierea Arhivelor Securi-
tății, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Con-
siliului Economic și Social, Consiliului Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, Consiliului Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Con-
siliului Național pentru Combaterea Discriminării, 
Consiliului Național al Audiovizualului

¡   Membrii consiliilor de administrație și ai comitetelor 
directoare ale Societății Române de Radiodifuziune 
și ale Societății Române de Televiziune

¡   Președintele și vicepreședintele Agenției Naționale 
de Integritate, precum și membrii Consiliului Națio-
nal de Integritate

¡   Directorul general și membrii consiliului director al 
Agenției Naționale de Presă AGERPRES

¡   Directorul Serviciului Român de Informații, prim-ad-
junctul și adjuncții săi

¡   Directorul Serviciului de Informații Externe și ad-
juncții săi

¡   Personalul diplomatic și consular
¡   Directorul Serviciului de Protecție și Pază și al Servi-

ciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjuncții și 
adjuncții acestora

¡   Aleșii locali
¡   Persoanele cu funcții de conducere și de control, pre-

cum și funcționarii publici, inclusiv cei cu statut spe-
cial, care își desfășoară activitatea în cadrul tuturor 
autorităților publice centrale ori locale sau, după caz, 
în cadrul tuturor instituțiilor publice

¡   Persoanele cu funcții de conducere și de control din 
cadrul unităților sistemului de învățământ de stat și 
unităților de stat din sistemul de sănătate publică

¡   Personalul încadrat la cabinetul demnitarului în ad-
ministrația publică centrală, precum și la cancelaria 
prefectului

¡   Membrii consiliilor de administrație, ai consiliilor de 
conducere sau ai consiliilor de supraveghere, pre-
cum și persoanele care dețin funcții de conducere 
în cadrul regiilor autonome de interes național sau 
local, companiilor și societăților naționale sau, după 
caz, societăților comerciale la care statul sau o au-
toritate a administrației publice locale este acționar 
majoritar sau semnificativ

DECLARAȚII 
DE AVERE ȘI DE INTERESE

CATEGORII DE PERSOANE CARE AU 
OBLIGAŢIA DECLARĂRII AVERII ȘI A INTERESELOR

2 OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing.

39
categorii de persoane au obligaţia 
depunerii declarațiilor de avere și 
interese
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¡   Guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguverna-
torii, membrii consiliului de administrație, angajații 
cu funcții de conducere ai Băncii Naționale a Româ-
niei, precum și personalul din conducerea băncilor la 
care statul este acționar majoritar sau semnificativ

¡   Personalul instituțiilor publice, inclusiv personalul an-
gajat cu contract individual de muncă, implicat în rea-
lizarea procesului de privatizare, precum și personalul 
instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul 
angajat cu contract individual de muncă, care adminis-
trează sau implementează programe ori proiecte finan-
țate din fonduri externe sau din fonduri bugetare

¡   Președinții, vicepreședinții, secretarii și trezorierii 
federațiilor și confederațiilor sindicale

¡   Prefecții și subprefecții
¡   Candidații pentru funcțiile de Președinte al Români-

ei, deputat, senator, consilier județean, consilier lo-
cal, președinte al consiliului județean sau primar

În plus, obligația privind declararea averii și a interese-
lor revine și celorlalte categorii de persoane, care sunt 
numite în funcție de Președintele României, de Parla-
ment, de Guvern sau de primul-ministru, cu excepția 
celor care ocupă funcții aparținând cultelor religioase.

Pe lângă ANI, un rol important în implementarea preve-
derilor legale privind declarațiile de avere și de interese 
este deținut de persoanele responsabile desemnate din 
cadrul fiecărei entități publice.  
Împreună cu șeful instituției, persoana în cauză este 
responsabilă de funcționarea corectă a sistemului 
declarațiilor de avere și de interese, având următoarele 
atribuții:
¡   să primească și să înregistreze declarațiile de avere 

și de interese
¡   să pună la dispoziția personalului, la cerere, formula-

rele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de inte-
rese

¡   să ofere consultanță pentru completarea corectă a 
rubricilor din declarații, pentru depunerea în termen 
a acestora, precum și cu privire la aplicarea prevede-
rilor legale privind declararea și evaluarea averii, a 
conflictelor de interese și a incompatibilităților

¡   să țină evidența declarațiilor în registre speciale cu 
caracter public

¡   să asigure afișarea și menținerea declarațiilor pe pa-
gina de internet a instituției sau la avizierul propriu, 
în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin 
anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu ex-
cepția localității unde sunt situate, adresei instituției 
care administrează activele financiare, a codului nu-
meric personal, precum și a semnăturii

¡   să trimită Agenției copii certificate ale declarațiilor 
depuse, precum și ale registrelor speciale, în termen 
de cel mult 10 zile de la primirea acestora

¡   să întocmească, după expirarea termenului de depu-
nere, o listă cu persoanele care nu au depus decla-
rațiile în termen, care se transmite Agenției până la 
data de 1 august a aceluiași an, și să informeze de 
îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de 
vedere în termen de 10 zile lucrătoare

În condițiile expres prevăzute de lege, declarațiile de ave-
re și de interese depuse anterior pot fi rectificate, astfel:
¡   la inițiativa persoanei responsabile cu implementa-

rea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și  
de  interese - persoanele responsabile pot recoman-
da modificarea declarațiilor în termen de 10 zile de la 
primirea acestora. Recomandarea privind rectificarea 
declarațiilor se face în scris și se transmite declaran-
tului  prin scrisoare recomandată sau se înmânează 
acesteia pe bază de semnătură de primire. Declarantul 
își poate  rectifica declarațiile depuse, în termen de cel 
mult 30 de zile de la transmiterea recomandării

¡   la inițiativa declarantului: în termen de 40 de zile de 
la depunerea inițială a declarațiilor de avere sau de 
interese

¡   declarațiile rectificate pot fi însoțite de documente 
justificative

¡   declarațiile rectificate, împreună cu eventualele docu-
mente justificative depuse, se trimit de îndată Agenției, 
în copie certificată, de către persoana responsabilă

Anual, aproximativ 350.000 de persoane au obligația de-
punerii declarațiilor de avere și de interese, iar în anii elec-
torali, numărul declarațiilor depuse poate ajunge până la 
1 milion. Spre exemplu, în anul 2016, când au existat două 
runde de alegeri, locale și parlamentare, aproximativ 1,3 
milioane de declarații au fost depuse la ANI. 
În cei 10 ani de activitate, Agenția Națională de Integri-
tate a procesat și a publicat pe Portalul Declarațiilor de 
Avere și de Interese un număr de aproximativ 7,5 mili-
oane de declarații de avere și de interese. Măsurile în-
treprinse de ANI au avut ca efect dublarea numărului de 
declarații depuse în ultimii 5 ani (aproximativ 5 milioa-
ne), comparativ cu perioada 2008 – 2012, când aproxi-
mativ 2,5 milioane de declarații au fost depuse. 

Secțiunea introductivă a declarațiilor de avere cuprin-
de date de identificare referitoare la persoana care face 
obiectul declarării. Aceste informații se referă la numele 
declarantului, funcția, codul numeric personal și domici-
liul acestuia. 
În prima categorie de active declarate din formular sunt 
cuprinse bunurile imobile, care fac referire la terenuri 
și clădiri și privesc adresa bunului, categoria din care 
acesta face parte (agricol, intravilan etc.), anul dobândi-
rii, suprafața, care este cota parte deținută de declarant, 
modalitatea de dobândire și titularul. 
Cea de-a doua rubrică se referă la bunuri mobile precum 
autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, 
șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt su-
puse înmatriculării conform legii. Declarantul trebuie să 
completeze în formular natura bunului, marca, numărul 
de bucăți, anul de fabricație și modalitatea de dobândire. 
Alte bunuri care trebuie declarate sunt cele sub formă 
de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, 
colecțiile de artă și numismatică, obiecte care fac parte 
din patrimoniul cultural național sau universal, a căror 
valoare însumată depășește 5.000 de euro. Declarantul 

¡   anual, nu mai târziu de 15 iunie

¡   în maxim 30 de zile de la data numirii sau alegerii în 
funcția publică

¡   în cazul suspendării din funcția publică, în maxim 30 
de zile de la data terminării suspendării 

¡   nu mai târziu de 30 de zile de la data eliberării 
funcției publice

¡   pentru candidații la funcțiile de Președinte al Româ-
niei, deputat, senator, membru în Parlamentul Eu-
ropean, consilier județean, președinte al consiliului 
județean sau primar

PERSOANE RESPONSABILE

RECTIFICAREA DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE

DECLARAȚIA DE AVERE

DECLARAȚIILE DE AVERE 
ȘI DE INTERESE SE DEPUN 
DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

1,3 mil.
de declarații de avere și de intere-
se depuse în anul electoral 2016

CE CUPRIND DECLARAȚIILE 
DE AVERE ȘI DE INTERESE ÎN ROMÂNIA
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va descrie bunul, va menționa anul dobândirii, precum și valoarea estimată a acestor bunuri.
A treia categorie de bunuri face referire la bunurile mobile a căror valoare individuală depășește suma de 3.000 și care au 
fost înstrăinate în ultimul an. De asemenea, declarația de avere mai conține și rubrici care privesc activele financiare sub 
formă de conturi bancare, fonduri de investiții, carduri etc., dar și plasamente, investiții directe și împrumuturi acordare, 
cu valoarea de piață însumată de peste 5.000 de euro. 
Importante în procesul de declarare mai sunt datoriile declarantului, sub formă de debite, ipoteci garanții sau leasing-uri, 
cu valoarea însumată ce depășește pragul de 5.000 euro.

Declarațiile de interese în România deservesc atât 
asigurării transparenței la nivelul funcției publice, cât 
și activității de evaluare a inspectorilor de integritate 
pentru identificarea potențialelor incompatibilități sau 
conflicte de interese. 
Secțiunea introductivă a declarației de interese cuprin-
de datele de identificare ale persoanei care face obiec-
tul declarării, precum nume și prenume, CNP, adresa de 
domiciliu a declarantului, precum și funcția ocupată. 
Declarația de interese cuprinde secțiuni referitoare la:
¡   Calitatea de asociat sau acționar la societăți comerci-

ale, companii/societăți naționale, instituții de credit, 
grupuri de interes economic, precum și membru în 
asociații, fundații sau alte organizații neguverna-
mentale

¡   Calitatea de membru în organele de conducere, admi-
nistrare și control ale societăților comerciale, ale regi-
ilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, 
ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor 
organizații neguvernamentale

¡   Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesio-
nale și/sau sindicale

¡   Calitatea de membru în organele de conducere, ad-
ministrare și control, retribuite sau neretribuite, de-
ținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și 
denumirea partidului politic

¡   Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, 
consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori 

aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, man-
datelor sau demnităților publice finanțate de la buge-
tul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu 
societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul 
este acționar majoritar/minoritar

DECLARAȚIA DE INTERESE

CUM SE COMPLETEAZĂ ȘI TRANSMIT DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE?
Conform legii, declarațiile de avere și declarațiile de inte-
rese se trimit Agenției în copii certificate. În plus, Agenția 
Națională de Integritate a implementat, ca parte a unui 
proiect cu finanțare europeană, formularele electroni-
ce inteligente (e-forms), care au avut ca scop facilitarea 
procesului de completare a informațiilor privind averea 
și interesele, de către categoriile relevante de persoane, 

permițând totodată și completarea standardizată, fie on-
line, cu semnătură electronică, fie offline, cu semnătură 
olograf, fiind astfel generat un cod de bare.
Cele mai importante instrumente ce vin în spriji-
nul deponenților sunt ghidurile privind completarea 
declarațiilor de avere și de interese, ce pot fi accesate pe 
pagina de internet a Agenției.

A.  IDENTIFICAREA ȘI SANCȚIONAREA 
INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

REZULTATELE ACTIVITĂȚII 
DE EVALUARE
În cei 10 ani de activitate, Agenția Națională de Inte-
gritate a instrumentat aproximativ 14.000 de dosare, 
reprezentând deopotrivă constatări ale incidentelor 
de integritate, precum și clasări ale dosarelor. Astfel, în 

aproximativ 2.400 dintre dosarele finalizate, ANI a con-
statat un număr de 2.363 de incidente de integritate, 
după cum urmează: 1.650 cazuri de incompatibilitate, 
565 de cazuri de conflicte de interese administrative, 
148 de cazuri de averi nejustificate. În același timp, 
inspectorii de integritate au identificat și indicii pri-
vind săvârșirea unor fapte penale (conflict de interese, 
fals în declarații, abuz în serviciu, infracțiuni asimilate 
infracțiunilor de corupție etc.) în 670 de cazuri, ce au 
fost transmise către organele de cercetare penală.

SANCȚIONAREA ȘI PREVENIREA
INCIDENTELOR DE INTEGRITATE
Principiile după care se desfășoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidențialitatea, imparțialitatea, indepen-
dența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum și prezumția dobândirii licite a averii.

Constatările Agenției Naționale de Integritate

565
CONFLICTE DE INTERESE 
ADMINISTRATIVE

670
INDICII PRIVIND SĂVÂRȘIREA UNOR 
FAPTE PENALE (CONFLICT DE 
INTERESE, FALS ÎN DECLARAȚII, 
ABUZ ÎN SERVICIU, INFRACȚIUNI 
ASIMILATE INFRACȚIUNILOR DE 
CORUPȚIE ETC.)

1650
INCOMPATIBILITĂȚI

148
AVERI NEJUSTIFICATE
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658 de dosare evaluate de ANI au vizat 514 persoane cu funcții importante

123
DEPUTAȚI

35
SENATORI

5
SECRETARI GENERALI ȘI SECRETARI 
GENERALI ADJUNCȚI

5
SECRETARI DE STAT ȘI
SUBSECRETARI DE STAT

20
MAGISTRAȚI

6
MINIȘTRI

5
PREFECȚI ȘI SUBPREFECȚI 

23
PREȘEDINȚI ȘI VICEPREȘEDINȚI 

CONSILII JUDEȚENE

292
PERSOANE CU FUNCȚIE 

DE CONDUCERE/ 
CONTROL DIN CADRUL 

INSTITUȚIILOR PUBLICE

Cazuri definitive (dosare în care constatările ANI au fost menținute)

824
INCOMPATIBILITĂȚI; 
(RATĂ DE CONFIRMARE 
A CONSTATĂRILOR ANI - 79%)

279
CONFLICTE DE INTERESE; 

(RATĂ DE CONFIRMARE 
A CONSTATĂRILOR ANI - 94%)

20
AVERI NEJUSTIFICATE; 

(RATĂ DE CONFIRMARE 
A CONSTATĂRILOR ANI - 65%)

41
CONDAMNĂRI LA ÎNCHISOARE 

ÎN CAZURILE PRIVIND FAPTE 
PENALE CONSTATATE DE ANI, 

ȘI TRANSMISE ORGANELOR DE 
URMĂRIRE PENALĂ

Incompatibilitatea este definită ca fiind acea situație în 
care un oficial public desfășoară activități incompatibi-
le cu funcția, interzise prin lege.
Regimul juridic al incompatibilităților este reglemen-
tat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților pu-
blice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, preveni-
rea și sancționarea corupției, fiind însă completată de 
alte acte normative specifice categoriilor de funcții sau 
demnități publice. Spre exemplu, Constituția României 
cuprinde o serie de prevederi cu privire la situații de 
incompatibilitate în care se pot afla Președintele Ro-
mâniei, membrii Parlamentului și ai Guvernului, Legea 
nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcționarilor 
Publici stabilește incompatibilitățile pentru funcționari 
publici, iar pentru magistrați există reglementări în Le-
gea nr. 303/2004 privind Statutul magistraților.
O confuzie des întâlnită se referă la distincția dintre 
conflict de interese și incompatibilitate. Astfel, dacă in-
compatibilitatea presupune ocuparea a două sau mai 
multe funcții concomitent (fără ca acest lucru să impli-
ce luarea unei decizii), în cazul conflictului de interese, 
persoana care ocupă o funcție sau demnitate publică 

trebuie să ia sau să participe la luarea unei decizii care 
generează un beneficiu pentru sine sau pentru o per-
soană apropiată acestuia. 
În cei 10 ani de la înființare, Agenția Națională de Inte-
gritate a constatat 1650 de cazuri de incompatibilități 
în rândul persoanelor ce au obligația declarării averilor 
și intereselor.

INCOMPATIBILITATEA

2
MINIȘTRI

10
MAGISTRAȚI

3
SECRETARI DE STAT

10
PREȘEDINȚI ȘI VICEPREȘEDINȚI 
CONSILII JUDEȚENE

22
SENATORI

3
SECRETARI GENERALI ȘI SECRETARI 
GENERALI ADJUNCȚI

54
DEPUTAȚI

261 de cazuri constatate de ANI privind existența stării de incompatibilitate, 
au vizat persoane cu funcții importante

157
PERSOANE CU FUNCȚIE DE 

CONDUCERE/ 
CONTROL DIN CADRUL 

INSTITUȚIILOR PUBLICE
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CELE MAI FRECVENTE CAZURI DE INCOMPATIBILITATE
¡   Funcționar public și angajat în alte domenii de activi-

tate din sectorul privat care sunt în legătură directă 
sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar 
public, potrivit fișei postului

¡   Funcționar public în cadrul unei instituții publice și 
funcționar public suspendat în cadrul altei instituții 
publice

¡   Persoană cu funcție de conducere din sistemul medi-
cal și administrator societate comercială

¡   Deputat/ Senator și administrator societate comer-
cială

¡   Președinte și vicepreședinte Consiliu Județean/ Pri-
mar/ Viceprimar și administrator de societate co-
mercială

¡   Primar/ Viceprimar și desfășurarea unor activități re-
munerate

¡   Președinte Consiliu Județean/ Primar/ Viceprimar și 
funcție de conducere sau de execuție în mediul privat

¡   Președinte și vicepreședinte Consiliu Județean/ Pri-

mar/ Viceprimar și calitatea de comerciant persoană 
fizică (Persoană Fizică Autorizată, Intreprindere In-
dividuală, membru/titular Intreprindere Familială)

¡   Președinte și vicepreședinte Consiliu Județean/ Pri-
mar/ Viceprimar și funcția de reprezentant al unității 
administrativ-teritoriale în adunările generale ale so-
cietăților comerciale de interes local sau de reprezen-
tant al statului în adunarea generală a unei societăți 
comerciale de interes național

¡   Viceprimar și membru în Consiliul de Administrație al 
unei unități de învățământ

¡   Consilier județean/ Consilier local și calitate sau 
funcție deținută în cadrul unui agent economic care 
are relații contractuale cu Consiliul Județean/ Pri-
măria  

¡   Consilier județean/ Consilier local și calitatea de func-
ționar public sau angajat cu contract individual de 
muncă, indiferent de durata acestuia, în cadrul apara-
tului propriu al Consiliului Local/ Județean respectiv 
în cadrul prefecturii din județ

CELE MAI FRECVENTE CAZURI DE CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
¡   Funcționar public care a soluționat cereri, a luat de-

cizii sau a participat la luarea deciziilor cu privire la 
persoane fizice și juridice cu care avea relații cu carac-
ter patrimonial

¡   Funcționar public care a încheiat acte administrative 
sau juridice în favoarea unei rude de gradul I, în speță 
fiu/fiică, respectiv părinte, sau în favoarea soțului/
soției, în sensul angajării acestora în cadrul Cabine-
telor parlamentare

¡   Deputat/ Senator care a încheiat acte administrative 
sau juridice în favoarea unei rude de gradul I, în speță 
fiu/fiică, respectiv părinte, sau în favoarea soțului/
soției, în sensul angajării acestora în cadrul Cabinete-
lor parlamentare

¡   Președinte și vicepreședinte Consiliu Județean/ Pri-
mar/ Viceprimar care a angajat o rudă de gradul I 
(fiu/fiică, părinte) sau soțul/soția în cadrul Consiliului 
Județean/ Primăriei

¡   Președinte și vicepreședinte Consiliu Județean care a 
participat la luarea unei decizii ce a produs un avan-
taj pentru acesta, soțul/ soția sau rudele de gradul I

¡   Președinte și vicepreședinte Consiliu Județean care a 
semnat contracte între Consiliul Județean/ insituțiile 
aflate în subordinea Consiliului și agenții economici/
asociații/fundații în care persoana respectivă, soțul/
soția sau rudele de gradul I dețin o funcție sau o ca-
litate

¡   Primar/ Viceprimar care a procedat la semnarea unor 
contracte de orice tip cu societățile comerciale/per-
soanele fizice autorizate/ întreprinderile individuale/ 
asociațiile/ fundațiile/ în urma căruia persoana re-
spectivă (primarul/viceprimarul), rudele de gradul I 
sau soțul/soția au beneficiat de foloase materiale

¡   Consilier județean/ Consilier local care a participat 
la deliberarea și adoptarea unei hotărâri a consiliu-
lui județean / local prin care persoana respectivă 
sau rudele de până la gradul IV au avut beneficii 
patrimoniale

Un oficial public se află în conflict de interese atunci 
când, în virtutea funcției sau a demnității publice pe 
care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei 
decizii cu privire la care are și un interes personal.
Conflictul de interese administrativ este definit în cu-
prinsul art. 70 din Legea nr. 161/2003, ca fiind ”situația 
în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o 
funcție publică are un interes personal de natură patri-
monială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiec-
tivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și 
altor acte normative”.
Cu toate acestea, conflictul de interese este definit se-

parat, în diverse legi speciale, raportat la categoriile 
de funcții pe care le ocupă persoanele care se află sau 
se pot afla în conflict de interese. Spre exemplu, pen-
tru aleșii locali există reglementări specifice în Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, iar pen-
tru parlamentari, Legea nr. 96/2006 privind statutul 
deputaților și al senatorilor.
Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri, care 
însă nu sunt diferențiate distinct în legislație: potențial, 
actual și consumat. 
¡   Conflictul de interese potențial se referă la situația în 

care un oficial public are interese personale 
¡   Conflictul de interese actual apare în momentul în 

care oficialul este pus în situația de a lua o decizie care 
l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat

¡   Conflictul de interese consumat descrie situația în 
care oficialul public participă la luarea deciziei cu pri-
vire la care are un interes personal, cu încălcarea pre-
vederilor legale

În primul deceniu de activitate al Agenției, inspectorii 
de integritate au constatat, în urma activității de evalu-
are, un număr de 565 de cazuri de conflicte de interese 
administrative.

CONFLICTUL DE INTERESE ADMINISTRATIV

565
cazuri de conflicte de interese 
administrative, constatate în 
primul deceniu de ANI

2
SECRETARI GENERALI

1
SECRETAR DE STAT

9
PREȘEDINȚI CONSILII 

JUDEȚENE

50
PERSOANE CU FUNCȚIE DE 
CONDUCERE/CONTROL DIN 

CADRUL INSTITUȚIILOR 
PUBLICE 1

MAGISTRAT

123 de cazuri constatate de ANI privind existența conflictului de interese 
administrativ, au vizat persoane cu funcții importante

57
DEPUTAȚI

3
SENATORI
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PROCEDURA DE EVALUARE 
A CONFLICTELOR DE INTERESE 
ȘI A INCOMPATIBILITĂȚILOR
Procedura de evaluare privind existența unui conflict 
de interese sau a unei incompatibilități, desfășurată fie 
în urma unei sesizări din oficiu, fie în urma unei sesizări 
făcute de o persoana fizică sau juridică, constă în evalu-
area de către inspectorul de integritate a declarației de 
interese. În cazul identificării unor elemente privind con-
flictul de interese sau incompatibilitatea, inspectorul de 
integritate informează persoana care face obiectul evalu-
ării și o invită pentru a prezenta un punct de vedere, fie 
personal fie în scris.
Dacă la expirarea unui termen de 15 zile de la confirma-
rea de primire a informării de către persoana în cauză, 
ori după exprimarea punctului de vedere al acesteia, in-
spectorul de integritate constată în continuare existența 
unor elemente privind conflictul de interese sau incom-
patibilitatea, întocmește un raport de evaluare. În lipsa 
confirmării menționate anterior, inspectorul de integri-
tate poate întocmi raportul de evaluare după îndeplini-
rea unei noi proceduri de comunicare.
Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de 
la finalizare persoanei care a făcut obiectul activității de 
evaluare și, după caz, organelor de urmărire penală și ce-
lor disciplinare.
Persoana evaluată poate contesta raportul de evaluare a 
conflictului de interese sau a incompatibilității în termen 
de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de conten-
cios administrativ.
În cazul necontestării în termenul legal de 15 zile la in-
stanța de contencios administrativ, a unui raport de eva-
luare privind incompatibilitatea, Agenția sesizează în 15 
zile de la expirarea termenului sus-menționat, organele 
competente pentru declanșarea procedurii disciplinare. 
Totodată, dacă este cazul, Agenția sesizează în termen de 
6 luni instanța de contencios administrativ, în vederea 
anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălca-

rea prevederilor legale privind incompatibilitățile. 
În ceea ce privește raportul de evaluare a conflictului 
de interese, necontestat în termenul legal de 15 zile la 
instanța de contencios administrativ, Agenția sesizează, 
în termen de 6 luni, organele competente pentru declan-
șarea procedurii disciplinare, precum și, dacă este cazul, 
instanța de contencios administrativ, în vederea anulării 
actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea pre-
vederilor legale privind conflictul de interese.
Toate actele juridice sau administrative încheiate direct 
sau prin persoane interpuse cu încălcarea dispozițiilor 
legale privind conflictul de interese, dacă au legătură cu 
această situație, sunt lovite de nulitate absolută. Chiar 
dacă persoana evaluată nu mai deține acea funcție, ac-
țiunea în constatarea nulității absolute a actelor juridice 
sau administrative încheiate cu încălcarea obligațiilor le-
gale privind conflictul de interese, poate fi introdusă de 
Agenție. Mai mult decât atât, instanța va putea dispune 
motivat și repunerea părților în situația anterioară.
Dacă în urma evaluării declarației de interese, precum 
și a altor date și informații, inspectorul de integritate 
constată inexistența unei stări de incompatibilitate sau 
a unui conflict de interese, întocmește un raport în acest 
sens, pe care îl transmite persoanei care a făcut obiectul 
evaluării. Acest raport poate cuprinde, dacă este cazul, 
mențiuni privind erorile constatate în ceea ce privește 
întocmirea necorespunzătoare a declarațiilor de interese 
și sugestii de îndreptare.

AVEREA NEJUSTIFICATĂ
Averea nejustificată reprezintă existența unor diferențe 
semnificative între averea dobândită și veniturile reali-
zate. Prin diferențe semnificative, se înțelege diferența 
mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul în lei al 
acestei sume, între modificările intervenite în avere pe 
durata exercitării demnităților și funcțiilor publice și ve-
niturile realizate în aceeași perioadă.
Procedura de evaluare privind averea nejustificată, 
desfășurată fie în urma unei sesizări din oficiu, fie în 
urma unei sesizări făcute de o persoana fizică sau juri-
dică, constă în evaluarea de către inspectorul de integri-
tate a declarațiilor de avere, datelor, informațiilor și mo-
dificărilor patrimoniale existente. Dacă din activitatea de 
evaluare rezultă existența unor diferențe semnificative 
între averea dobândită și veniturile realizate, inspectorul 
de integritate invită persoana care face obiectul evalu-
ării pentru depunerea unui punct de vedere, în exerci-
tarea dreptului la apărare, prin prezentarea de date sau 
informații pe care le consideră relevante, având și drep-
tul de a fi asistată sau reprezentată de un avocat, sau prin 

transmiterea unui punct de vedere scris. 
În cazul constatării unor diferențe semnificative după 
exercitarea dreptului la apărare al persoanei evalua-
te, precum și după solicitarea motivată a inspectorului 
de integritate de documente și informații de la instituții 
și autorități publice, persoane fizice sau juridice, acesta 
întocmește un raport de evaluare pe care îl comunică per-
soanei evaluate și pe care îl transmite Comisiei de Cerceta-
re a Averilor din cadrul Curții de Apel competente. Aceste 
Comisii sunt formate din doi judecători ai Curții de Apel, 
desemnați de Președintele acesteia, dintre care unul în 
calitate de Președinte, și un procuror de la Parchetul care 
funcționează pe lângă Curtea de Apel, desemnat de prim-
procurorul acestui Parchet.
Dacă aceste Comisii de Cercetare a Averilor constată că 
dobândirea unor bunuri nu este justificată, sesizează Cur-
tea de Apel, iar sentința acesteia poate fi atacată la Înalta 
Curte de Casație și Justiție. În cazul dispunerii definitive și 
irevocabile de către instanță a confiscării averii nejustifi-
cate, Agenția Națională de Integritate publică în Monitorul 
Oficial decizia instanței, și solicită Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală demararea procedurii de confiscare.  
În  același  timp,  persoana  față  de  care  s-a  consta-
tat,  definitiv și irevocabil,  existența  unor diferențe între 
averea dobândită și veniturile realizate, este considerată 

incompatibilă și primește interdicție de a ocupa o funcție 
sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani.
Dacă în urma evaluării declarației de avere, precum și a 
altor date și informații, inspectorul de integritate consta-
tă inexistența unor diferențe nejustificate între averea 
dobândită și veniturile realizate, întocmește un raport 
în acest sens, pe care îl transmite persoanei care a fă-
cut obiectul evaluării. Acest raport poate cuprinde, dacă 
este cazul, mențiuni privind erorile constatate în ceea ce 
privește întocmirea necorespunzătoare a declarațiilor de 
avere și sugestii de îndreptare.
Agenția Națională de Integritate a finalizat 148 de cazuri 
privind constatarea unor diferențe semnificative între 
averea dobândită și veniturile realizate, din 2007 și până 
în prezent. 

1
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7
MAGISTRAȚI

5
SENATORI

1
VICEPREȘEDINTE CONSILIU JUDEȚEAN

3
DEPUTAȚI

2
MINIȘTRI

46 de cazuri constatate de ANI privind existența unor averi nejustificate 
au vizat persoane cu funcții importante

27
PERSOANE CU FUNCȚIE 
DE CONDUCERE/CONTROL 
DIN CADRUL INSTITUȚIILOR 
PUBLICE

(aprox. 28 milioane EURO) 
este diferența totală nejustificată 
constatată de ANI în cele 148 de 
cazuri

115 mil. ron

confiscați din averi nejustificate, la 
dispunerea instanțelor de judecată 
în cei 10 ani de activitate

3,6 mil. euro
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INDICII PRIVIND SĂVÂRȘIREA UNOR FAPTE PENALE VERIFICĂRI ȘI SANCȚIUNI

AMENZI ADMINISTRATIVE

Competențele Agenției Naționale de Integritate vizează 
identificarea și sancționarea incompatibilităților, a con-
flictelor de interese administrative și a averilor nejustifi-
cate. Cu toate acestea, în procesul de evaluare a inciden-
telor de integritate, inspectorii ANI pot constata și indicii 
privind săvârșirea unor fapte penale, precum conflict de 
interese, fals în declarații, abuz în serviciu etc. Astfel, în 
conformitate cu prevederile legale, Agenția sesizează or-
ganele de urmărire penală, în vederea verificării indici-
ilor privind săvârșirea faptei penale constatate de ANI. 
În decursul celor 10 ani de activitate, aproximativ jumă-
tate dintre indiciile privind săvârșirea unor fapte penale 
constatate de inspectorii ANI, au vizat conflictul de in-
terese penal, prevăzut de forma anterioară a articolului 
301 al Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal. Constată-
rile ANI înaintate organelor de urmărire penală au con-
dus la pronunțarea de către instanțele de judecată a 41 
de condamnări la închisoare, 39 dintre acestea vizând 
săvârșirea infracțiunii de conflict de interese. 
Definirea conflictului de interese a fost amendată printr-
o modificare legislativă a Codului Penal, astfel că acesta a 
fost înlocuit de sintagma ”folosirea funcției pentru favo-
rizarea unor persoane” prin legea de modificare din 24 

iulie 2017 și redefinit astfel:
(1)  Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribu-

țiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obți-
nut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, 
pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, se 
pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzi-
cerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică 
pe o perioadă de 3 ani.

(2)  Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care ac-
tul sau decizia se referă la următoarele situații:

    a)  emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor nor-
mative;

    b)  exercitarea unui drept recunoscut de lege sau 
în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu 
respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de 
aceasta.

În primul deceniu de activitate, Agenția Națională de In-
tegritate a constatat, în 670 de cazuri, existența indiciilor 
privind săvârșirea unor fapte penale, precum conflict de 
interese, fals în declarații, abuz în serviciu, infracțiuni asi-
milate infracțiunilor de corupție etc. Dintre aceste cazuri, 
227 s-au referit la funcții înalte din rândul persoanelor ce 
au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese.

Verificările declarațiilor de avere și de interese, în vede-
rea identificării unor posibile încălcări ale legislației în 
materia integrității, pot fi inițiate fie la sesizarea oricărei 
persoane fizice sau juridice, fie din oficiu, pe baza unei 
note întocmite de inspectorul de integritate și aprobată 
de conducerea inspectorilor de integritate sau pe baza 
unui raport de sesizare, întocmit de președintele Agenției.
Pe parcursul desfășurării evaluării, inspectorul de inte-
gritate poate solicita tuturor instituțiilor și autorități-
lor publice, altor persoane juridice de drept public sau 
privat, precum și persoanelor fizice, documentele și in-
formațiile necesare desfășurării activității de evaluare, 
cu obligația păstrării confidențialității, acestea având 
obligația să comunice, în termen de cel mult 30 de zile, 
datele, informațiile, înscrisurile și documentele solicita-

te, indiferent de suportul acestora, precum și orice alte 
date, informații sau documente pe care le dețin, care ar 
putea conduce la soluționarea lucrării. În cazurile pri-
vind averea nejustificată, se pot solicita expertize extra-
judiciare doar cu acordul persoanei care face obiectul 
verificării.
În plus, în activitatea de evaluare, inspectorii de inte-
gritate au acces la următoarele baze de date:
¡ Registre fiscale
¡ Baza de date a biroului de evidență a populației
¡ Registre funciare
¡ Baza de date FIU
¡ Registrul auto
¡ Registrul imobiliar
¡ Alte registre de proprietate

În cei 10 ani de funcționare, ANI a aplicat peste 9.000 
amenzi administrative.
Amenzile administrative pe care Agenția Națională de 
Integritate le poate aplica sunt următoarele:
¡  Amenda de la 50 la 2.000 de lei pentru nedepunerea 

declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în 
termenele prevăzute, precum și pentru nedeclara-
rea cuantumului veniturilor realizate, sau declararea 
acestora cu trimitere la alte înscrisuri  (în acest caz se 
poate iniția procedura de verificare);

¡  Amenda de la 50 la 2.000 de lei pentru nerespectarea 
obligațiilor de către persoanele din cadrul instituțiilor 
publice desemnate cu implementarea prevederilor le-

gale privind declarațiile de avere și de interese sau de 
către conducătorul entității respective;

¡  Amenda de la 50 la 2.000 de lei pentru neaplicarea 
sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării 
funcției publice atunci când raportul de evaluare a 
rămas definitiv;

¡  Amenda civilă de 200 de lei pentru fiecare zi de 
întârziere, în cazul în care nu se respectă obligația 
de a răspunde solicitărilor Agenției (ex: solicitări 
privind transmiterea unor documente relevante 
pentru dosarul de evaluare). În acest caz, sesizarea 
instanței se face de către inspectorul de integritate 
din cadrul Agenției.

225 de cazuri constatate de ANI referitoare la existența unor indicii privind săvârșirea 
unor fapte penale au vizat 187 de persoane cu funcții importante
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B.  PREVENIREA INCIDENTELOR DE 
INTEGRITATE - DEZVOLTAREA UNUI 
MIX DE INSTRUMENTE PREVENTIVE

PUNCTE DE VEDERE
Unul dintre cele mai importante instrumente de 
prevenție a constat în emiterea punctelor de vedere, la 

solicitarea persoanelor fizice și juridice, lămuriri ce au 
vizat clarificări cu privire la aplicarea prevederilor le-
gale privind conflictele de interese, incompatibilitățile 
și modalitatea de declarare a situațiilor patrimoniale, 
a veniturilor sau a calităților deținute, precum și inter-
pretări ale legislației incidente. Astfel, în cei 10 ani de 
funcționare, peste 8.700 de persoane au beneficiat de 
sprijinul ANI, prin punctele de vedere acordate.

650 852 852 537

1593

977 1176
1402

2007-2009 20112010 2012 2013 2014 2015 2016

Evoluția punctelor de vedere acordate de ANI până în prezent

În ultimii ani, s-a constatat o creștere a numărului 
funcționarilor publici sau a demnitarilor care solicită 
Agenției puncte de vedere cu privire la interpretări-
le legislației în materia conflictelor de interese sau a 
incompatibilităților, dar în același timp, o scădere consi-
derabilă a numărului persoanelor care nu completează 
sau care depun tardiv declarațiile de avere și de interese. 

COMUNICATE DE PRESĂ
Totodată, un efect descurajator în ceea ce privește 
săvârșirea incidentelor de integritate de către persoane-
le ce au obligativitatea declarării averilor și intereselor, 
l-a avut și popularizarea continuă a constatărilor ANI. 
Astfel, în decursul celor 10 ani de activitate, Agenția a 
publicat peste 1400 de comunicate de presă referitoare 
la cazurile finalizate de inspectorii de integritate. 

GHIDURI
Totodată, Agenția a elaborat două ghiduri generale pentru 
(i) completarea declarațiilor de avere și de interese, re-
spectiv pentru (ii) regimul juridic al incompatibilităților 
și al conflictelor de interese, ghiduri ce sunt actualiza-
te anual și postate pe pagina de Internet a Agenției. În 
același timp, persoanele interesate pot sesiza Agenția, 
accesând formularul special creat, disponibil pe pagina 
proprie de Internet.

SESIUNI DE INSTRUIRE
Simultan cu activitatea de evaluare, Agenția a avut un rol 
important în controlul declarațiilor de avere și de intere-
se și a determinat creșterea nivelului de conștientizare 
a persoanelor vizate de lege în ceea ce privește îndepli-
nirea acestei obligații. În acest sens, Agenția a organizat 
la sediul propriu mai multe sesiuni de instruire dedicate 
optimizării procesului de completare a declarațiilor de 
avere și de interese prin utilizarea formularelor elec-
tronice online și offline, prilej cu care numai în luna mai 
2017 au fost instruite peste 300 de persoane desemnate 
din cadrul instituțiilor și autorităților publice.
Totodată, de-a lungul anilor, în contextul implementării 
Strategiilor Naționale Anticorupție, ANI a colaborat cu 
Ministerul Justiției în elaborarea și implementarea mai 
multor sesiuni de formare cu tema prevenirii corupției 
și a promovării integrității și a transparenței. În octom-
brie 2014, 12 de astfel de sesiuni de formare și 20 semi-
nare  au avut loc, la care au participat aproximativ 700 
de funcționari publici. Referitor la activitatea de evalu-
are a averilor nejustificate, eforturile ANI de a instrui 
persoanele implicate în acest proces s-au concretizat în 
numeroase sesiuni de pregătire dedicate magistraților 
din cadrul Comisiilor de Cercetare a Averilor de pe lângă 
Curțile de Apel sau din cadrul Secțiilor de Contencios Ad-
ministrativ și Fiscal ale Curților de Apel.

I.  Există un consens în rândul principalilor actori 
internaționali, referitor la modul de combatere a 
corupției – aceasta nu poate fi invinsă strict prin 
măsuri represive, ci este nevoie de acțiuni comple-
mentare, de conștientizare și de prevenție, așa cum 
sunt ele impuse de către standardele internaționale. 
Strategia Agenției Naționale de Integritate pentru 
prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a 
incompatibilităților și a averilor nejustificate (2016 – 
2020) exprimă în mod clar necesitatea întăririi com-
ponentei de prevenire și de sensibilizare în rândul 
persoanelor care au obligativitatea depunerii, pentru 
acest ciclu strategic. Dezvoltarea și diversificarea mă-
surilor privind educația în rândul persoanelor care 
lucrează atât în aparatul central, dar și în instituțiile 
publice locale, devine o prioritate în următorul dece-
niu de funcționare al Agenției. De asemenea, Strategia 
Națională Anticorupție (2016 – 2020) vizează pentru 
această perioadă ca obiectiv specific (4.1), creșterea gra-
dului de educație anticorupție a personalului din cadrul 
autorităților și instituțiilor publice de la nivel central.  
Luând în considerare cele descrise mai sus, o aborda-
re sistemică a acestei provocări, tratată într-o mani-
eră colaborativă (colaborarea dintre ANI și celelalte 
instituții ale statului, fie că sunt instituții implicate 
în lupta anticorupție, instituții din administrația cen-
trală sau locală, ONG-uri sau instituții de învățământ 
superior), poate aduce o validare suplimentară a lup-
tei anticorupție din ultimii 10 ani din România și a 
sustenabilității acesteia, prin prevenirea potențialelor 
incidente de integritate, ce ar decurge din slaba 
cunoaștere a cadrului de integritate și a legislației 
aferente. Cu toate acestea, activitatea ANI va continua 
în același ritm ca și în ultimii 10 ani, punându-se în 
aceeași măsură accent pe instrumentarea de cazuri.

II.  În ultimii 10 ani, numărul declarațiilor de avere și 
de interese a crescut exponențial de la un an la al-
tul. Sistemul prezent de declarare este unul dintre 
cele mai exhaustive din Europa, prin categoriile de 

PREGĂTIȚI PENTRU URMĂTORUL 
DECENIU CU ARMELE VIITORULUI: 
PREVENȚIA ȘI EDUCAȚIA



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE     π     10 ANI46

persoane care au obligativitatea depunerii și a to-
talului anual de declarații depuse. Cu toate acestea, 
sistemul poate fi perfecționat pentru a eficientiza 
modalitatea de depunere, de gestionare și de stocare 
a acestor declarații. Una dintre soluțiile menite să se 
adreseze acestei provocări, constă în creșterea numă-
rului de declarații completate și semnate electronic.  
Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020, con-
sideră unul dintre indicatorii de realizare ai obiecti-
vului specific referitor la îmbunătățirea activității de 
identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor 
de incompatibilități, conflicte de interese și averi ne-
justificate depunerea a minimum 20.000 de declarații 
în format electronic. Avantajele generate de comple-
tarea și depunerea declarațiilor în format electronic 
sunt timpul rapid de publicare al acestora pe Portalul 
declarațiilor de avere și de interese, reducerea tim-
pului de prelucrare a acestor declarații și claritatea 
informațiilor transmise (ca urmare a existenței unor 
rubrici predefinite în formular). Unul dintre riscuri-
le contextuale identificate în implementarea acestei 
acțiuni face trimitere tocmai la lipsa prevederilor le-
gislative exprese în ceea ce privește completarea elec-
tronică a acestor declarații. 

III.   În anul 2017, Agenția a lansat mai multe cursuri 
postuniversitare privind respectarea și implemen-
tarea adecvată a cadrului de integritate, pentru 
funcționarii publici. Colaborarea cu instituțiile de 
învățământ universitar a făcut să se întrevadă necesi-
tatea diversificării unor astfel de programe dedicate 
persoanelor care lucrează în aparatul public. Subiec-
tele ridicate în timpul acestor cursuri sau sesiuni de 
instruire au confirmat interesul participanților față 
de tema integrității.  Un efect de multiplicare al aces-
tor tipuri de acțiuni se poate obține numai prin întă-
rirea colaborării cu mediul academic și cu societatea  
civilă, ca urmare a demarării unor proiecte de interes 
comun. Acest tip de provocare va ajuta în dezvoltarea 
și construcția unei tipologii integre de funcționari 
publici.

IV.   Pe plan extern, Agenția Națională de Integritate este 
considerată un exemplu de bune practici în domeniul 
luptei împotriva corupției prin mecanisme adminis-
trative, de către organizații internaționale precum 
Banca Mondială, OECD sau UNDP. Programele de 
asistență tehnică oferite de către aceste organizații au 
inclus de cele mai multe ori expertiza inspectorilor 
ANI și descrierea experienței în materie de integrita-
te de la noi în țară, din ultimii 10 ani. Păstrarea mo-

delului de exportator de bune practici oferit de ANI 
reprezintă o provocare pentru viitorii 10 ani. Acest 
model se poate păstra ținând cont de câteva exigențe 
organizaționale: recrutarea și instruirea adecvată a 
resurselor umane și perfecționarea continuă a per-
sonalului cu atribuții în domeniu, menținerea unui 
grad de salarizare atractiv pentru angajații Agenției 
(atât personal operativ, cât și personal suport) și 
menținerea relațiilor cu entitățile internaționale 
amintite mai sus prin participarea la conferințe, gru-
puri de lucru sau seminarii internaționale. 

V.  Experiența ultimilor ani a relevat necesitatea lansării 
și implementării unor proiecte variate care să aibă un 
impact real asupra administrației publice din Româ-
nia. Ținând seamă de climatul economic al ultimilor 
ani, această necesitate poate fi transpusă sub forma 
unei oportunități pentru a atrage diverse finanțări 
pentru implementarea proiectelor amintite. Luând în 
calcul deficitul de resurse umane pe care ANI îl are în 
prezent, se poate considera că atingerea unor rezulta-
te optime în această direcție de dezvoltare reprezin-
tă o adevărată provocare. Soluția identificată pentru 
maximizarea acestei oportunități constă în înființarea 
unui departament specializat de implementarea a pro-
iectelor la nivelul Agenției și angajarea de personal 
de suport de specialitate care să poată gestiona acest 
tip de activitate. Acest departament va fi axat pe im-
plementarea și monitorizarea de proiecte finanțate 
din fonduri comunitare nerambursabile și va asigu-
ra implementarea eficientă a acestor proiecte în care 
Agenția Națională de Integritate va avea rolul de bene-
ficiar sau de partener.




