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ABORDAREA 

Tema cea mai importantă 

pentru România este legată de 

dezvoltarea statului şi creşterea 

performanţei economice, subiect care 

a cuprins agenda publică predominant 

în aceşti ani cu un impact major 

asupra calităţii vieţii şi a politicilor 

macroeconomice, subiect care nu 

poate fi abordat în afara transparenţei 

decizionale şi a integrităţii publice.  

Acest subiect a fost însă 

abordat de o manieră unidirecţională 

cu neglijarea completă a temei 

corupţiei şi a nevoii de asigurare a 

integrităţii publice, ca premise 

esenţiale în asigurarea standardelor 

de bună guvernanţă.  

Implicaţiile ignorării complete a fenomenului corupţiei, care s-a agravat, a condus la 

ruinarea tuturor politicilor de ajustare economică şi dezvoltarea susţinută iniţiate de executivul de 

la Bucureşti. 

Astfel, trendurile reţinute de diferite instituţii prestigioase arată în dinamică deprecierea 

situaţiei României de la an la an sau decalaje crescute între aceasta şi principale state 

competitoare din regiune. 

contribuabilul la 
nivel de cetățean  
și/sau beneficiarii 
serviciilor publice 

mediul de afaceri 
autohton și 
investitorii străini 

politici macro de 
dezvoltare și 
competitivitate 
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Pentru a înţelege mai bine anatomia corupţiei şi implicaţiile ei asupra sistemului social 

abordăm legăturile cauzale pe următoarea structură: 

 

Promotorii măsurilor de ajustare şi creştere a competitivităţii sociale trebuie să ia în 

considerare că fiecare decizie publică este evaluabilă în valoare economică pozitivă sau negative 

şi că lipsa de transparenţă, participare publică şi conformare asumată, alături de fenomenul 

corupţiei, sunt cauzele care au contribuit la eşecul politicilor publice şi la menţinerea societăţii 

româneşti într-un stadiu de subdezvoltare şi haos instituţional.  

Astfel, austeritatea însoţită de risipa resurselor publice prin corupţie şi/sau proastă 

administrare este soluţia sigură către pauperizare şi scăderea competitivităţii economice şi sociale. 

Analizele anatomice din primele două capitole explică efectele asupra capacităţii administrative şi 

antreprenoriale a statului de a asigura calitatea vieţii şi dezvoltarea susţinută în condiţiile unui stat 

de drept prezentate în capitolul al treilea.  

Influenţa corupţiei instituţionale şi decontărilor din bugetul public a datoriilor de campanie 

electorală, prin achiziţii care favorizează clientela de partid atât în procedurile de licitaţii la nivelul 

administraţiei centrale cât şi la nivelul administraţiei locale se răsfrânge la nivelul fiecărui cetăţean, 

fie că este vorba de bugetari, fie că este vorba doar de contribuabil care nu beneficiază de 

serviciile publice pe care le plăteşte. Aceste aspecte sunt evidenţiate în primul capitol al 

prezentului raport de diagnostic privind costul corupţiei. 

În capitolul al doilea, este realizată cu titlu exemplificativ anatomia costului corupţiei pentru 

mediul de afaceri, România fiind considerată unul dintre cele mai neprietenoase medii 

investiţionale din perspectiva funcţionării autorităţilor de reglementare, a inspecţiilor administrative, 

al accesului la resursele de energie şi funcţionării justiţiei. La aceste aspect se adaugă şi politicile 

fiscal volative care lipsesc pe investitorii de minima predictibilitate şi faptul că statul este cel mai 

rău platnic, acumulând un volum enorm de arierate. Aceste arierate sunt create de lipsa de 

lichiditate cauzată în mare măsură corupţiei care acoperă evaziunea fiscală şi plăţilor contractelor 

către clientele de partid.  

Costul corupţiei asupra situaţiei macroeconomice şi asupra gradului scăzut de asigurare a 
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standardelor de bună guvernare sunt reliefate prin suprapunerea indicatorilor privind evoluţia 

corupţiei pe indicatorii de ierarhizare a statelor în funcţie de performanţă şi competitivitate. Analiza 

datelor arată că, în situaţia în care fenomenul corupţiei a devenit din endemic într-unul sistemic, 

indicatorii de competitivitate arată adâncirea decalajului între România şi ceilalţi actori regionali. 

Pe baza diagnosticului pus şi a remediilor existente pentru combaterea corupţiei şi 

creşterea integrităţii publice, TI România propune adoptarea acelor măsuri care să asigure 

condiţiile funcţionării normale a statului şi a autorităţilor locale pornind de la observarea situaţiei 

reale, cum de altfel a făcut şi în anii precedenţi, împreună cu alte organizaţii serioase precum 

Country Risk Service and Country Forecast al Economist Intelligence Unit, Global Risk Service al 

IHS Global Insight, World Competitiveness Report al Institute for Management Development sau 

Global Competitiveness Report al World Economic Forum. 

De aceea, problema Guvernului de la Bucureşti pare a fi nu austeritatea, ci autismul 

manifestat printr-o lipsă cronică a dialogului social, a participării publice în procesul decizional, 

ceea ce a atras deseori critica virulentă a mass-media şi mediilor investiţionale. Conduita 

autoritară nu este de natură să creeze premisele unui consens la nivel naţional cu privire la 

priorităţile şi abordările strategice şi nici de natură să conducă la o conformare voluntară faţă de 

lege. 

Pe de altă parte este greu pentru orice administrator să justifice în faţa cetăţenilor şi a 

mediului de afaceri măsuri de austeritate, prelungirea arieratelor, politici fiscale de ajustare 

agresivă atâta timp cât bugetul public şi monopolurile de stat sunt subiect de furt şi corupţie şi cât 

timp deciziile de regelementare a pieţei în sectoare cheie cum ar fi cel al energiei sau sectorul 

bancar sunt luate ca urmare al unui mod netransparent de lobby sau chiar ca urmare a traficului de 

influenţă.  

În condiţiile în care modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor statului, modul de 

creionare al politicilor publice şi modul de alocare a resurselor în scădere nu sunt aşezate pe bază 

de intregritate publică, transparenţă şi responsabilitate, orice soluţii s-ar adopta, indifferent cât de 

innovative şi bunear fi ele, vor sfârşi într-o gaură neagră, fără să rezolve probemele de fond, 

adâncind criza socială, economică şi instituţională. 
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ANATOMIA COSTULUI CORUPŢIEI PENTRU CETĂŢENII 

CONTRIBUABILI 

Corupţia ne afectează pe toţi!  

Definită de Transparency International ca abuz al puterii publice încredinţate în beneficii 

persoanele sau de grup, corupţia nu face decât să deturneze resursele publice de la scopul lor 

natural şi legitim, acela de a susţine şi alimenta interesul public sau interesul general. Astfel 

înţeleasă, pentru noi, corupţia este un furt al oficialilor publici, de la toţi cetăţenii contribuabili. 

O putem simţi direct şi atunci o recunoaştem imediat, iar aceasta este de cele mai multe ori 

mica corupţie, aceea la care sunt parte mai bine de jumătate dintre românii care recunosc că în 

ultimul an au dat mită cel puţin odată. Ne afectează însă şi indirect, în măsura în care suntem 

parte a societăţii care nu mai beneficiază de politici publice coerente pentru a rezolva problemele 

de interes general pentru că au fost însuşite nelegitim de către oficiali corupţi resursele publice pe 

care aceste politici ar fi trebuit să le folosească. 

De asemenea, marea corupţie este deseori asociată sau confundată cu proasta 

administrare. Aceasta din urmă reprezintă risipirea resurselor publice în urma unor greşeli la 

nivelul deciziei politice sau la nivelul implementării administrative a acestor decizii. Din perspectiva 

TI România, proasta administrare este o consecinţă a lipsei de transparenţă a sistemului public şi 

a slabei sale guvernanţe interne. Sistemul de management al calităţii, proceduri clare, simple, 

nebirocratice, dar gândite pentru a crea eficienţă în gestionarea documentelor şi proceselor, sunt 

absolut necesare pentru resursele publice să fie folosite în pentru beneficiarii lor legitimi, cetăţenii 

contribuabili, nu pentru beneficiarii întâmplători ai greşelilor actului de guvernare. De asemenea, 

responsabilitatea pentru cheltuirea abuzivă sau greşită a banilor publici trebuie să fie simţită şi 

resimţită de cei care greşesc din rea voinţă, din nepăsare sau din dezinteres pe bani publici. 

Cele două forme de corupţie – marea corupţie şi mica corupţie – sunt foarte diferite, în 

special din cauza diferenţelor enorme de impact şi a capacităţii de a le recunoaşte, descrie, 

delimita şi combate. Din perspectiva TI diferenţa dintre marea corupţie şi mica corupţie se 

stabileşte în funcţie de următoarele criterii: 

1. poziţia pe care o ocupă vinovatul în ierarhia instituţiei respective (corupţia de la vârf 

are un impact mai mare pentru că de regulă persoanele cu funcţii de conducere sau 

înalte au acces la bugete mai mari, pe care le pot deturna, şi de asemenea ele 

oferă un model de conduită şi acţiune sau pot constrânge subordonaţii); 

2. valoarea obiectului faptei de corupţie (în cazul dării de mită, cuantumul mitei va fi 

mai mare pentru persoanele cu atribuţii de conducere sau control decât în cazul 

altor angajaţi, pentru că deciziile acestora sunt de natură a crea avantaje sau 

dezavantaje mai mari, prin nerespectarea legii) 

efectul sau impactul faptei de corupţie (contractarea ilicită a unei firme de iluminat poate 

prejudicia toţi contribuabilii dintr-un oraş, în timp ce şpaga de la ghişeu nu afectează decât pe 

mituitor şi pe cei care solicită eliberarea unei licenţe asemănătoare). 
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Mica corupţie e recognoscibilă, ne simţim imediat afectaţi, creează o atitudine de repulsie 

pentru că ne goleşte buzunarele, chiar dacă această respingere nu este direct manifestată. În 

acelaşi timp, marea corupţie face rating, dar este adesea privită ca un pur spectacol, care deci nu 

priveşte viaţa oamenilor obişnuiţi, ci doar îi îmbogăţeşte pe „băieţii deştepţi” şi le face o zi proastă 

marilor magnaţi. Chiar dacă jurnaliştii calculează corect şi prezintă onest costul social al marii 

corupţii, el este luat prea adesea în derizoriu de cei rugaţi să explice politicile guvernamentale sau 

locale lipsite de transparenţă. Atunci când suntem martorii unui caz de mare corupţie nu observăm 

cum pierdem imediat din resursele pe care le aveam, dar totuşi pierdem mult. Resursele publice 

nu trebuie să ne ajungă în buzunare şi să ne treacă prin mâini, pentru ca risipirea, deturnarea sau 

însuşirea lor ilegitimă să fie un abuz faţă de fiecare dintre noi. Ele trebuie să ne asigure nouă 

tuturor, împreună, ca societate, şi fiecăruia dintre noi în parte, un standard de viaţă mai bun. Dacă 

sunt folosite în scopuri private standardul nostru de viaţă e afectat, la fel ca atunci când pierdem 

direct banii care au fost ai noştii, în cazuri de mică corupţie. 

 

 

 

 

 

 

 

Trebuie deci să luăm atitudine împotriva ambelor forme ale corupţie, să fim activi, să 

refuzăm să plătim dacă suntem extorcaţi, să refuzăm să fim părtaşi la corupţie, fie ea mică sau 

mare. Trebuie să creăm împreună presiunea necesară asupra decidenţilor pentru a determina 

reformarea capitală a sistemelor de servicii publice şi sociale care produc şi încurajează mica 

corupţie. Trebuie, de asemenea, să arătăm intoleranţă maximă faţă de marea corupţie şi să 

sancţionăm corupţia liderilor ţării prin toate mijloacele legale, legitime şi oportune de care 

dispunem ca cetăţeni şi contribuabili. 

Deşi aflăm tot mai des despre ele în presă, rar putem să vedem care sunt costurile 

corupţiei şi ale proastei administrări pentru fiecare dintre noi. 

Acestea sunt doar câteva exemple, însă despre impactul fenomenului corupţiei asupra 

calităţii vieţii şi dreptului la şanse egale, TI Romania a avertizat în numeroase rânduri diferitele 

guverne care s-au succedat şi a avansat şi o serie de soluţii care însă au fost preluate în legislaţie 

în decursul ultimilor 10 ani fără ca să existe o voinţă politică pentru o reală implementare.  

Faptul că în condiţiile crizei economice factorul politic a început să înţeleagă dimensiunile 

efectelor corupţiei asupra cetăţenilor este poate un gest de luciditate care trebuie să fie urmat însă 

de gesturi de responsabilitate în cheltuirea resurselor publice şi în adoptarea unor măsuri viabile 

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii costă, în 2010, în Bucureşti 

810.000 euro, în Piteşti 65.000 euro, în Braşov 240.000 euro. De altfel, firma care a 

câştigat procedura de achiziţie în Bucureşti este aceeaşi care anul trecut a instalat tot 

în capitală, tot în urma unei proceduri de achiziţie, ceasurile publice. Diferenţa rezultă 

în Bucureşti din comparaţia cu Piteştiul este de 745.000 euro (810.000 euro - 65.000 

euro). Dacă  pensia medie este de 710 lei (173 Euro), această măsură de  guvernare 

locală este echivalent cu 4.306 pensii medii. Tot în Bucureşti, modernizare a 

Bulevardului Iancu de Hunedoara prin aplicarea unor sporuri reprezentând un adaus 

de 80% faţă de contractul iniţial la cheltuielile directe cu materialele, manopera şi 

utilajele a crescut preţul serviciului contractat pentru lucrările de pe bulevardul 

respectiv cu 251.644 EURO. Cazul se află şi în atenţia Curţii de Conturi. Costul plătit 

în plus la contract ar putea reprezenta costurile de iluminat al unei comune medii 

pentru aproape 54 ani. 

Sursa: www.porcisme.ro 

http://www.porcisme.ro/
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care să garanteze aşezarea sistemului administrativ pe reguli corecte, respectate de către toată 

lumea. 

Având în vedere rezultatele extrem de slabe reliefate de Barometru, ca şi în 2009, 

Transparency International România atrage atenţia, încă o dată, asupra necesităţii transpunerii 

reformelor anticorupţie dintr-un cadru pur formal în rezultate concrete, palpabile şi sustenabile prin 

aplicarea eficientă a mecanismelor de combatere şi prevenire a corupţiei, anterior manifestării 

acesteia. 

Este necesară întărirea responsabilităţii publice a administraţiei de la Bucureşti şi 

demonstratrea voinţei politice pentru reala implementare a măsurilor propuse în concluziile acestui 

document de diagnostic, concluzii ce se circumscriu câtorva ari prioritare: 

 Stabilirea unui set de măsuri prioritare care să permită relansarea politicilor publice 

anticorupţie în toate domeniile, precum şi elaborarea unei Strategii Naţionale 

Anticorupţie care să stabilească direcţiile comune de acţiune în toate sectoarele. 

 Elaborarea unei strategii de reformă dedicată sistemului judiciar, strategie care să 

aibă în vedere procesul de reformă început sub presiunea negocierilor pentru 

aderarea la Uniunea Europeană, având ca unică finalitate furnizarea unui serviciu 

public de justiţie de calitate. 

 Creşterea gradului de transparenţă în planificarea şi utilizarea resurselor publice, 

astfel încât să se înlăture suspiciunile de politizare a criteriilor de distribuţie a 

resurselor. 

 Stoparea politizării excesive a administraţiei publice şi a numirii în funcţiile publice 

pe baze politice clientelare, care afectează corectitudinea şi integritatea exercitării 

La nivel naţional, Ministerul 

Transporturilor a contractat pentru 600.000 

euro un executor judecătoresc pentru a 

executa compania CFR SA, la care 

Ministerul Transporturilor este acţionar. 

Membrii Adunării Generale a Acţionarilor 

din cadrul CFR SA au adresat o scrisoare 

conducerii Ministerului Transporturilor în 

care precizează că nu este nevoie de 

executor judecătoresc pentru preluarea 

acţiunilor pe care administratorul CNCF 

CFR SA le deţine la Grup Exploatare şi 

Întreţinere Palat CFR, Telecomunicaţii CFR 

şi terenul aferent clădirii de lângă Gara de 

Nord. Pentru că Ministerul Transporturilor 

este acţionar la compania CFR SA, actele 

administrative dintre Ministerul 

Transporturilor şi CFR SA se pot rezolva 

fără executor. Având în vedere că salariul 

minim este de 600 lei (aproximativ 140 

euro), compania de stat CFR SA va plăti 

executorului 4.285 de salarii minime. 

Sursa: www.porcisme.ro 

Curtea de conturi a surprins în 

rapoartele sale un aspect cunoscut, însă 

nereglementat până în prezent, care a 

evoluat în timp si s-a transformat într-un 

veritabil fenomen, a cărui consecinţă este 

aceea a cheltuirii ineficiente a banului 

public. Deşi beneficiază de angajaţi jurişti şi 

de mai multe departamente juridice, 

ministerele, administraţiile locale, 

companiile naţionale cheltuiesc sume foarte 

mari pentru reprezentarea în instanţă 

contractând firme de avocatură. Suma 

totală evaluată a fost de 377.853.466,61 lei. 

Salariul mediu este de 1.350 lei. Suma 

cheltuită pentru reprezentarea în instanţă a 

unor instituţii care plătesc de asemenea şi 

avocaţi proprii este echivalentă cu 279.891 

de salarii medii şi ipotetic plata a 4665 de 

avocaţi tip de 5 ani.  

Sursa: www.porcisme.ro 

http://www.porcisme.ro/
http://www.porcisme.ro/
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funcţiei ulterior de către cei numiţi în acest mod. 

De asemenea TI România oferă prin Centrul de Asistenţă Anticorupţie (ALAC) asistenţă şi 

consiliere specializată victimelor şi martorilor faptelor de corupţie sau abuzurilor din sectorul public, 

cu privire la procedurile administrative şi judiciare de plângere. Ulterior sesizării instituţiilor 

competente de către asistaţii Centrului, acesta va monitoriza modul şi capacitatea instituţională a 

acestora de soluţionare a cazurilor semnalate. În acest sens, Centrul nu se poate substitui nici 

unei jurisdicţii administrative sau judiciare în dezbaterea fondului cauzei. Centrul de Asistenţă 

Anticorupţie este un proiect instituţional al reţelei Transparency International, în Europa de Sud – 

Est. În România, Centrul a fost înfiinţat în anul 2003. Scopul proiectului este de a mobiliza cetăţenii 

de a participa la eforturile anticorupţie şi de a mări capacitatea acestora de a obţine soluţionarea 

plângerilor prin mijloace administrative şi judiciare. De-a lungul timpului, prin serviciile oferite, 

Centrul a încercat să vină în întâmpinarea problemelor generate de corupţia dintr-o gamă cât mai 

largă de segmente ale sectorului public, oferind victimelor şi martorilor informaţii cu privire la 

mijloacele de intervenţie, atât cele general aplicabile, cât şi cele specifice segmentul respectiv. 

Prin activitatea sa Centrul încurajează cetăţenii şi îi sprijină substanţial să asume un rol activ în 

lupt împotriva corupţiei pe care o cunosc şi care îi afectează. 
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ANATOMIA COSTULUI CORUPŢIEI PENTRU MEDIUL DE AFACERI 

Pentru ca afacerile, pieţele şi competitivitatea pe o piaţă globală să funcţioneze, şi pentru 

ca ele să funcţioneze pentru beneficiul tuturor, este nevoie de eforturi concertate şi continue ale 

mediului de afaceri, guvernării şi societăţii civile pentru a elimina corupţia din sectorul comercial.  

Fereastra de oportunitate pentru a lua acţiuni decisive nu a fost nicicând mai favorabilă. 

Criza financiară care a zguduit economia României şi economia globală ne-a reamintit că 

opacitatea, insuficienta şi proasta reglementare, precum şi absenţa monitorizării implementării 

acesteia, conflictele de interese din unele domenii ale economiei, pot duce întregul sistem în 

colaps/pe marginea prăpastiei.  

Criza economică ar trebui să impregneze mediul de afaceri, factorul decizional, precum şi 

comunitatea cu un sentiment al urgenţei şi cu o pregătire pentru a examina dacă structurile şi 

mecanismele care guvernează mediul de afaceri din România sunt adecvate nu doar pentru a 

depăşi criza economică, ci şi pentru a a face faţă provocărilor pe care nu le mai putem ignora ca 

parte a economiei europene şi internaţionale.  

O serie de propuneri de bună guvernanţă au fost deja puse pe masă. O mai mare 

transparenţă se află printre aceste standarde minimale pentru buna guvernare, propuneri de 

măsuri ce se sunt în linie cu recomandările făcute de Transparency International Romania pentru 

eficienţă şi creştere a capacităţii infrastructurii publice de a răspunde nevoilor mediului de afaceri. 

Acestora li se adaugă apelul la o mai mare responsabilitate a pieţelor, a actorilor de pe piaţă şi a 

instituţiilor responsabile pentru reglementarea şi buna funcţionare a acestora.  

Costurile corupţiei pentru mediul de afaceri, precum şi dimensiunea crizei financiare ne 

amintesc faptul că numai o mediere echitabilă şi transparentă a intereselor legitime de pe piaţă va 

fi cheia pentru progres real în combaterea corupţiei, creşterea standardelor de transparenţă şi 

responsabilitate, dar şi pentru recâştigarea încrederii contribuabililor şi oamenilor de afaceri în 

capacitatea României de a face economia să funcţioneze şi comunitatea să prospere.  

Corupţia erodeză toţi pilonii pe care se construieşte o afacere sustenabilă: 

 înseamnă scăderea calităţii produselor companiilor şi absenţa competiţiei corecte pe piaţă, 

în locul producerii unei valori reale, competitive ale produselor oferite clienţilor 

 înseamnă compromiterea integrităţii corporative şi individuale, descurajarea şi demotivarea 

aportului de inovaţie şi inteligenţă în afacere 

 înseamnă consimţirea şi încurajarea unui mediu de afaceri în care complicitatea este de 

vânzare, puterea publică încredinţată este abuzată în mod cotidian de dragul câştigurilor de 

natură private 

 înseamnă abandonare încrederii între mediul de afaceri şi consumator/societate. 

Riscuri de corupţie cruciale, precum şi vidul de transparenţă, responsabilitate şi răspundere 

persistă asupra unor industrii şi afaceri din sectoare vulnerabile, lor acordându-se cel mai adesea 

imbolduri în acest sens de către sectorul public. Monitorizarea anului 2010, din perspectiva 

experţilor independenţi, a agenţiilor de rating de ţară, a oamenilor de afaceri români şi străini, oferă 

în acest sens o lecţie clară: continuarea în această direcţie pur şi simplu nu mai merge. 
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Dovezile reflectate în acest ultim an sunt concludente şi îngrijorătoare – corupţia reprezintă 

costuri ridicate şi periodice pentru mediul de afaceri, de la IMM-uri până la companii multinaţionale, 

de la domenii sectoriale afectate de o fiscalitate excesivă până la sectoare cu o pondere majoră 

cum este cel bancar.  

 

Corupţia şi proasta administrare sunt o permanentă provocare şi au o forţă distructivă asupra mediului de 

afaceri 

 

 

 

 

 

Mediul de afaceri continuă să fie un actor foarte expus ca furnizor de plăţi corupte pentru 

funcţionarii publici, membrii guvernului şi partidele politice. Plăţile de facilitare pot fi cerute activ, 

obţinute prin extorcare practicată de poliţiile administrative sau oferite proactiv. Indiferent de gradul 

de coerciţie implicat în proces, faptic se observă că mita încurajează o cultură de nesancţionare a 

acestor practici şi duce la împământenirea ei ca mod de a face afaceri în România, destructurează 

funcţionarea instituţiilor publice şi alimentează percepţia publicului că guvernarea şi birocraţia este 

de vânzare pentru cel care este dispus să ofere cel mai ridicat preţ.  

Studiile arată că această percepţie nu este doar una mediată de prezentarea în spaţiul 

public a costurilor corupţiei pentru mediul de afaceri, ci şi că aceste costuri sunt percepute şi 

nemediat, prin experienţa directă a acestor fenomene. 

Control Risks, o firmă independentă, specialistă în consultanţă privind riscul corupţiei 

pentru investitori, a realizat un sondaj pe 244 de companii internaţionale care operează în 6 ţări: 

Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Serbia şi România.  

Per total, 33.1% dintre respondenţi au afirmat că cineva a încercat să obţină o mită de la 

compania lor în ultimul an – fie în bani, fie în favoruri, în timp ce 31% dintre aceştia consideră că 

au pierdut cel puţin un contract în ultimul an din cauză că unul dintre competitori au plătit mită. 

Dincolo de această percepţie generală, rezultatele arată nu numai faptul că mediul de afaceri 

percepe corupţia ca fiind un obstacol semnificativ în dezvoltarea de afaceri în regiune, ci şi că 

oamenii de afaceri pot identifica extrem de precis când şi unde apare corupţia.  

 

Când apare corupţia? 

În ciuda unui Raport dur din partea Comisiei Europene care critică evoluţia 

României în combaterea corupţiei, ne aşteptăm ca progresul să rămână unul greoi, 

dată fiind lipsa de voinţă politică decisivă la nivel naţional. Într-adevăr, ne aşteptăm 

să fie nevoie de o ameninţare cu suspendarea finanţărilor fondurilor europene 

pentru ca o reformă mai drastică să fie implementată. Până când un astfel de 

progres va fi înregistrat, vedem o investiţie ponderată în mediul de afaceri relativ 

slab al României, descurajând aşadar un nivel mai mare de investiţii străine directe. 

Sursa: Business Monitor International la www.businessmonitor.com 

 

http://www.businessmonitor.com/


 

11 

 

 

*Sursa: www.control-risks.com 
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CAZURI, COSTURI ŞI EFECTE 

 

Sub presiunea acordului cu FMI, România s-a angajat să aducă sub control arieratele, 

printr-o serie de măsuri menite să îmbunătăţească performanţele companiilor de stat şi să limiteze 

pierderile acestor şi acumularea de arierate. Măsurile Guvernului în preajma celui de-al cincilea 

Raport de evaluare a Acordului Stand-by cu România au vizat atât măsuri de prevenire – 

restructurarea sistemului sanitar, alocări de buget şi de lichidităţi pentru respectarea 

angajamentelor de plată, amendamente la legea finanţelor publice locale – cât şi măsuri punctuale 

de remediere – ca acţiune prealabilă vizitei de evaluare au fost plătite 2 miliarde de lei.  

 

Problema arieratelor rămâne în continuare nerezolvată şi contradictorie cu deciziile de 

investiţii în aceleaşi zone în 

care se înregistrează 

datorii în bugetele 

autorităţilor locale. 

 

 

 

 

Un domeniu în care progresele au fost mai lente este cel ce ţine de îmbunătăţirea 

performanţelor întreprinderilor de stat. Multe dintre acestea încă înregistrează pierderi foarte 

mari şi acumulează arierate. Eforturi susţinute în direcţia rentabilizării şi a sporirii disciplinei 

financiare sunt necesare, mai ales având în vedere că unele dintre aceste întreprinderi sunt 

incluse în sfera sectorului public conform ESA95, iar pierderile şi plăţile restante acumulate de 

acestea au potenţialul de a periclita încadrarea la finele lui 2012 în plafonul de deficit de 3% din 

PIB conform Pactului de stabilitate şi creştere. 

Sursa: Consiliul Fiscal 

Bugetul de stat a fost diminuat considerabil de la introducerea impozitului minim, la 

capitolul de impozitare, taxe şi contribuţii, deoarece, odată cu încetarea activităţii a 317.557 de 

societăţi comerciale, au fost generate în cascadă scăderea încasărilor de la bugetul de stat din 

TVA, impozit pe profit şi impozit pe venit, scăderea încasărilor la bugetul asigurărilor sociale şi 

fondurilor speciale din taxe şi creşterea numărului şomerilor 

Sursa: CNIPMMR 

Banii repartizaţi de la bugetul de stat pentru plata 

arieratelor unităţilor spitaliceşti din judeţul Mehedinţi – 

aproximativ 2.600.000 euro în septembrie 2010. 

Sursa: AGERPRESS 
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Firmele mici şi mijlocii au fost afectate puternic de criza, în condiţiile în care nu au avut 

rezerve şi nici puterea de a obţine economii prin reducerea costurilor. Mai mult, potrivit estimărilor 

Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), statul a 

pierdut, de la introducerea impozitului minim în 2009 şi până în prima jumătate a anului 2010, 

2.818.454.969 lei prin falimentul a 317.557 de societăţi comerciale, iar prin creşterea TVA la 24%, 

alte firme vor fi închise până la finele anului: 

Scopul introducerii impozitului minim de 16% a fost astfel deturnat dinspre scăderea 

evaziunii fiscale, spre o fiscalitate excesivă, accentuată de existenţa unui aparat fiscal enorm, el 

însuşi aflat sub presiunea unor măsuri precum tăierea stimulentelor din sectorul personalului 

bugetar.  

Pe de altă parte, Nota de fundamentare a OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru 

combaterea evaziunii fiscale arată că „în perioada ianuarie 2007 – martie 2010, organele de 

inspecţie fiscală au stabilit obligaţii fiscale în valoare totală de 1.293.029.095 lei (debite 

suplimentare şi accesorii) urmare inspecţiilor fiscale efectuate, la contribuabili persoane juridice ce 

îşi desfăşoară activitatea în domeniul comercializării cerealelor, legumelor şi fructelor, cărnii şi 

produselor din carne.” Slaba eficienţă se poate însă regăsi în diverse elemente, însă cu precădere 

în suspiciunile de corupţie ce planează asupra inspecţiilor administrative şi fiscale: 

 

 

 

 

 

 

În plină criză economică, în care statul este acuzat că risipeşte banii publici şi este nevoit să 

mărească TVA şi să reducă salariile bugetarilor, Ministerul Economiei a găsit peste 800.000 de euro 

pentru elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea sectorului IMM, care s-a concretizat într-un studiu 

de 200 de pagini şi o serie de întâlniri şi mese rotunde, inclusiv în străinătate *…+. Valoarea proiectului 

este de 3.400.000 lei, fără TVA (820.000 de euro), din care 15% sunt fonduri naţionale, respectiv peste 

530.000 de lei (130.000 de euro), iar diferenţa o reprezintă finanţarea europeană. 

Sursa: Ziarul Financiar 
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Procentul de respondenţi care spun că actele de corupţie apar des sau întotdeauna atunci când 

companiile încearcă să urgenteze munca oficialilor publici. 

 

Sursa: Business, corruption and economic crime in Central and South-east Europe 
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CONTRACTĂRILE PUBLICE – ÎNTRE CLIENTELĂ ŞI COMPETITIVITATE 

Legislaţia în materie de achiziţii publice, dar şi „graba” şi lipsa de expertiză cu care sunt 

întocmite adesea documentele aferente unei licitaţii, sunt pârghii sigure pentru distorsionarea 

procedurilor. 

Un alt element de distorsiune, încă din faza de proiectare a unei achiziţii, este analiza ex-

ante de nevoi şi de impact, care în anumite cazuri lipsesc cu desăvârşire, din lipsă de timp sau 

fonduri şi, cel mai des, din lipsă de interes.  

Posibilitatea ajustării contractelor, după atribuire, prin majorarea cu până la 50% a valorii 

acestuia este instrumentul sigur prin care ofertanţii, deşi sesizează neajunsurile documentaţiei de 

atribuire, totuşi preferă să nu le sesizeze pentru a putea intra în competiţie cu un preţ mai scăzut, 

urmând să opereze modificările după câştigarea licitaţiei. 

Măsura în care corupţia afectează procedurile de achiziţie publică se traduce în costuri 

crescute pentru bugetul public. Costurile ofertate, vizibil mai mari decât cele ale pieţei, înglobează, 

de cele mai multe ori, mita plătită. Totodată, costurile suplimentare pot fi generate de calitatea 

redusă a bunurilor şi serviciilor achiziţionate, ceea ce implică noi achiziţii după un timp mult mai 

scurt decât cel normal, fie sub formă de mentenanţă, fie cu un preţ mai ridicat. 

Conflictele de interese, fie că îmbracă forma cenzurată prin lege, fie că exced acesteia 

datorită caracterului legal al legăturilor care se stabilesc între diferiţi actori, în fapt, sunt la fel de 

nocive. Urmare a conflictului de interese, o serie de decizii în materie de achiziţii publice pot fi 

supuse factorului de oportunitate pentru interesele personale, generând sau angajând costuri 

suplimentare pentru bugetul public. Aceste costuri se pot materializa fie prin creşterea efectivă a 

preţurilor contractelor, fie printr-o calitate îndoielnică a bunurilor sau serviciilor achiziţionate, ceea 

ce lipseşte întreaga investiţie de eficacitate. 

De asemenea, conflictul de interese conduce la situaţii discriminatorii pentru ofertanţi, 

materializate fie prin acces timpuriu la informaţii preferenţiale, fie printr-un sistem de evaluare 

favorizant pentru anumiţi competitori cu care decidenţii se află într-o comuniune de interese 

politice sau economice nelegitime. 

 

 

Un act adiţional la contractul semnat în 2006 între Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România (CNADNR) şi un consorţiu românesc al "regilor asfaltului" 

majorează cu 43,12 milioane de euro costul tronsonului de autostradă Moara Vlăsiei - Ploieşti. 

Totul s-a întâmplat pentru că, la data semnării contractului, nimeni nu şi-a dat seama că pentru 

terasamentul autostrăzii nu este suficientă glia străbună, ci mai trebuie şi un strat de balast. 

Cost: 43.120.000 EURO 

Sursa: www.porcisme.ro 

http://www.porcisme.ro/
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O schimbare de strategie şi de acţiune este necesară pentru a ne asigura că aceste costuri 

de corupţie nu vor mai fi plătite de mediul de afaceri: 

 Mediul de afaceri trebuie să admită că riscurile de corupţie încep cu mita, dar merg dincolo 

de aceasta. O atitudine de intoleranţă faţă de corupţie trebuie să meargă dincolo de 

eradicarea acestui cost din „coşul zilnic” al afacerii. 

 Guvernarea trebuie să pună un accent mai mare pe închiderea vulnerabilităţilor la corupţie 

printr-o bună reglementare, prin aplicarea măsurilor şi regulilor desenate şi prin asumarea 

rolului de designer al mediului în care afacerile trebuie să prospere 

 Societatea civilă trebuie să conştientizeze cum costurile corupţiei pentru mediul de afaceri 

se traduce în multe alte probleme sociale, în sărăcie şi dezvoltare nesustenabilă şi trebuie 

să susţină parteneriatul pentru integritatea în şi pentru mediul de afaceri 

 

  

Fosta administraţie şi-a oferit pe perioade cuprinse între 20-25 ani suprafeţe însemnate 

de terenuri (aprox. 50 hectare) la preţuri derizorii. Imobilul este amplasat la câţiva metri de 

şoseaua principală a municipiului Mangalia şi în imediata apropiere a portului turistic se afla 

sediul acestei fundaţii, dar şi al Asociaţiei Patronilor. Situaţii similare sunt descoperite în 

staţiunile Neptun şi Venus, prin transformarea unor suprafeţe totale de 50 hectare.  

Cost: 2.320.000 EURO/an, timp de 20 de ani, adică un total de 46.400.000 EURO 

Sursa: www.porcisme.ro 

http://www.porcisme.ro/
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COSTUL CORUPŢIEI ÎN COMPETITIVITATEA SOCIALĂ, 

ECONOMICĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ 

 

 

Conform Barometrului Global al Corupţiei, realizat anual de Transparency International, 

incidenţa fenomenului corupţiei percepute din experienţe directe ale respondenţilor a crescut 

simţitor în ultimii ani.  

 

 

 

Cum a evoluat nivelul corupţiei în ultimii trei ani 

a scăzut a rămas la fel a crescut 

2% 11% 87% 

 

Aceleaşi ponderi se regăsesc şi în barometrele de opinie cu privire la capitalul social de 

încredere, o proporţie de peste 80% dintre români consideră că ţara merge într-o direcţie greşită.  

 

 

a scăzut

a rămas la fel

a crescut

Cum apreciaţi că a evoluat nivelul corupţiei în ultimii trei ani? 
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O

 altă corelaţie relevantă este aceea între ponderea celor care consideră că măsurile economice 

aplicate de administraţia de la Bucureşti sunt ineficiente într-o pondere de peste 80%, iar referitor 

la măsurile anticorupţie ponderea este de 83% nemulţumire. 

În situaţia în care România doreşte să aplice un set de politici publice proactive în domeniul 

redresării economice este absolut obligatoriu ca în cadrul programului de relansare administraţia 

românească să abordeze integrat şi politicile de reducere a corupţiei. Autorităţile trebuie să 

demonstreze voinţă politică de a aborda nu numai provocarea „ce este de făcut” dar şi provocările 

„cum trebuie făcut” şi „cu ce instrituţii trebuie făcut”. Fără restabilirea regulii jocului, oricât de 

puternici ar fi actorii implicaţi, orice strategii vor fi sortite eşecului. 

În acelaşi timp, se constată că în Indicele de Percepţie a Corupţiei perioada de creştere 

economică a Romîniei a corespuns perioadei de îmbunătăţire a Indicelului. Similară acestei 

evoluţii a fost şi creşterea volumului investiţiilor străine directe. 

Analiza diagnostic Sistemul Naţional de Integritate1 a reliefat principalele vulnerabilităţi şi 

cauze care conduc la disfuncţiile sectorului public şi implicit la nedezvoltare, la deprecierea statului 

de drept şi în final la scăderea calităţii vieţi. Ideea din spatele sistemului de evaluare a integrităţii la 

nivel naţional este că o bună funcţionare a unui astfel de sistem oferă garanţii eficiente împotriva 

corupţiei, şi reprezintă condiţii absolut necesare pentru asigurarea: a) creşterii calităţii vieţii, b) 

dezvoltare susţinută şi c) funcţionarea statului de drept. 

Sistemul Naţional de Integritate 2009 pune în evidenţă principalii actori şi instituţii ai statului 

care influenţează modul în care ţara este guvernată. Analiza diagnostic a evaluat actorii cheie la 

nivelul României în ceea ce priveşte integritatea, transparenţa şi responsabilitatea, şi contribuţia 

lor la integritatea generală a societăţii. România are un sistem naţional de integritate slab. Piloni 

care deţin roluri cruciale în formularea şi aplicarea măsurilor anticorupţie nu şi-au dezvoltat o 

capacitate instituţională puternică şi o guvernare internă care să susţină performanţa activităţii lor. 

Executivul a avut cel mult o performanţă medie ce priveşte integritatea publică, în ciuda faptului că 

deţine rolul de lider în utilizarea pârghiilor de putere. Sistemul de justiţie a avut o performanţă încă 

şi mai scăzută, din motive similare, iar agenţiilor anticorupţie le-a lipsit susţinerea publică şi 

                                                

1
Transparency International România, http://www.transparency.org.ro/NIS2010.pdf 

Cum apreciaţi măsurile 
anticorupţie luate în prezent de 

guvern? 

2009 2010 

Foarte eficiente 4% 
7% 

Într-o oarecare măsură eficiente 13% 

Nici eficiente, nici ineficiente 10% 
10% 

Într-o oarecare măsură ineficiente 25% 

Foarte ineficiente 34% 
83% 

NS/NR 15% 

http://www.transparency.org.ro/NIS2010.pdf
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suportul instituţional adecvat pentru urmărirea obiectivelor pentru care au fost create, fiind utilizate 

cu precădere ca instrumente de luptă partinică în plan mediatic. Cauzele acestei ineficienţe se află 

în fundamentele slabe ale Sistemului Naţional de Integritate, în special în ceea ce priveşte baza 

socio-culturală pe care se construieşte integritatea (a se vedea partea inferioară a graficului de mai 

jos). Clientelismul, legăturile informale şi neîncrederea nu caracterizează numai repertoriul 

comportamental al elitei guvernamentale, dar sunt profund înrădăcinate şi în interiorul sectorului 

public afectînd întreaga societate. 

Creşterea economică contribuie la o bază mai bună pentru sistemul naţional de integritate, 

însă comportamentul public indezirabil al actorilor politici, performanţa instituţională generală 

scăzută, dezinteresul publicului pentru politică şi spiritul civic limitat servesc drept bază 

nefavorabilă pentru un sistem naţional de integritate robust. În aceste condiţii corupţia şi slaba 

fundamentare şi administrare a politicilor publice au avut un rol esenţial în amploarea efectelor pe 

care criza economicăle-a avut la nivelul României.  

National Integrity System

30 40 30
10

Political-institutional Socio-political Socio-economic Socio-cultural

Foundations

Role

Governance

Capacity

 

Atunci când aceste instituţii de guvernare funcţionează corect, ele contribuie la un Sistem 

Naţional de Integritate sănătos şi robust, care este eficient în combaterea corupţiei, ca parte a 

luptei mai largi împotriva abuzului de putere, neregulilor şi deturnării, în toate formele lor. 

În ce priveşte situaţia generală a României în privinţa indicatorilor de calitate a vieţii, surse 

internaţionale prestigioase arată că principale servicii publice furnizate de stat plasează ţara nostră 

pe ultimele locuri în Europa. Astfel, din cauza lipsei de integritate publică, competitivitatea în 
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domeniile sănătăţii publice, educaţiei şi siguranţei şi ordinii publice plasează România în periferia 

Uniunii Europene fiind pe ultimul loc2. 

 

 

 

 

În privinţa indicelui serviciilor de educaţie România se afla pe locul 43 în lume şi pe 

penultimul loc după înaintea Bulgariei, condiţiile în care reformele în domeniul educaţiei sunt cu 

precădere dictate de raţiuni de natură economică şi nu de analize de necesitate pentru politicile 

publice. Actuala formă a legii propusă de executive are în vedere o raţionalizare a cheltuielilor şi 

este substanţial diferită de cea propusă de acelaşi guvern anul trecut. Eficientizarea cheltuielilor 

serviciilor publice trebuie făcută prin reducerea risipei de resurse din bugetul public şi limitarea 

corupţiei în sistemul de educaţie.  

 

                                                

2
Legatum Prosperity Index, www.prosperity.com 
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Serviciile de sănătate au fost evaluate înaintea deciziilor de politică publică privind 

descentralizarea spitalelor şi înainte de proiectarea închideri unor unităţi spitaliceşti. Chiar şi în 

aceste condiţii România ocupă locul 53 în lume şi este ultima din Uniunea Europeană. Sistemul 

sanitar românesc se confruntă cu o corupţie endemică în materia finanţării costurilor de 

funcţionare şi a achiziţiilor publice pentru dotări şi consumabile sanitare şi cu o corupţie sistemică 

în privinţa pieţei de produse farmaceutice. Un impact negativ al corupţiei asupra sistemului este 

constată în privinţa sistemului de salarizare, singurul care pare să preia din sarcina de a compensa 

risipa de resurse. În aceste condiţii, în anul 2010 s-a constat o amploare deosebită a fenomenului 

de emigraţie a personalului medical de specialitate, singura resursă real-pozitivă a sistemului 

românesc de sănătate. În consecinţă, costul corupţiei din actul de guvernare şi subfinanţarea 

sistemului este de aşteptat să crească, iar indicele să se deprecieze. 

 

În privinţa serviciilor de siguranţă şi ordine publică România este situată pe locul 43 şi pe 

penultima poziţie între statele membre ale Uniunii Europene. În urma noastră este doar Letonia 

care are o situaţie particulară cu rezidenţii de naţionalitate rusă care nu au statut de deplină 

cetăţenie şi se confruntă cu o crimă organizată transfrontalieră particulară. De remarcat că la 

momentul integrării europene a ultimelor două state Bulgaria avea probleme particulare de 

combatere a crimei organizate iar România avea de rezolvat tema corupţiei. În acest an Bulgaria 

este deja mai bine situată decât România pe acest indicator. Deşi Direcţia Generală Anticorupţie 

din cadrul MAI a fost una dintre structurile anticorupţie eficiente, aceasta nu a avut capacitate de a 

ataca corupţia la nivele superioare ale structurilor de ordine publică, iar recent înalţi oficiali de la 

Bucureşti au admis în declaraţii publice legături existente între conducerea poliţiei şi clanurile 

mafiote. Din cauza corupţiei din sistemul de ordine publică, România rămâne unul dintre principalii 

furnizori de trafic de persoane. Din acelaşi motiv se confruntă în continuare şi cu o evaziune fiscală 

foarte ridicată care obligă guvernul să recurgă la măsuri brutale de ajustare economică cu efecte 

directe asupra calităţii vieţii cetăţenilor, dar şi a climatului nefavorabil pentru mediul de afaceri. 
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În acelaşi an în care Indicele de percepţie publică s-a depreciate cu o treaptă indicele 

prosperităţii s-a depreciat corespunzător. Situaţia clasamentelor pentru România, realizate de 

diferite organizaţii de prestigiu, este în depreciere. O reacţie la aceste date ar fi de prisos atâta 

vreme cât toate aceste instrumente de evaluare se coroborează ca poziţie în clasamente şi ca 

trenduri descrescătoare pentru ultimul an. 

TI Romania apreciază că această scădere 

este rezultatul lipsei de coordonare strategică în 

privinţa măsurilor legislative şi instituţionale, ceea ce 

a condus la vulnerabilizarea excesivă a tuturor 

pilonilor de integritate şi la afectarea credibilităţii 

reformelor şi a României în general. 

Decredibilizarea României este cu atât mai evidentă 

cu cât indicele compozit pentru ţara noastră ia în 

calcul evaluări extrem de realiste şi influente ale unor organizaţii precum Country Risk Service and 

Country Forecast al Economist Intelligence Unit, Global Risk Service al IHS Global Insight, World 

Competitiveness Report al Institute for Management Development sau Global Competitiveness 

Report al World Economic Forum. 

Conform Global Competitiveness Report al World Economic Forum, România are 

deficienţe exact în zonele în care se constată de către rapoartele naţionale de analiză şi o 

incidenţă mare a corupţiei. Birocraţia fiscală care încurajează evaziunea şi frauda, în condiţiile unei 

culturi a lipsei de conformare voluntară la lege. Sunt identificate ca zone vulnerabile regimul 

proprietăţii (care naşte în continuare numeroase litigii pe rolul instanţelor de judecată) şi corupţia 

generalizată în domeniul autorizaţiilor în materia urbanismului. 
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STANDARDELE MINIMALE PROPUSE DE TI ROMANIA PENTRU BUNA GUVERNARE 

 

 Măsuri propuse Costuri ale nerespectării Evoluţii 
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1§1 Unificarea practicii judiciare 

Stabilirea cadrului legal de unificare a practicii 

judiciare în sarcina Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

prin intermediul Normelor de îndrumare şi a Deciziilor 

de jurisprudenţă cu privire la interpretarea şi aplicarea 

cadrului legal, cu termen de implementare şi stabilire a 

practicii judiciare unitare la nivelul tuturor instanţelor şi 

parchetelor. Introducerea contestaţiei în anulare pentru 

nerespectarea practicii unitare stabilite de ICCJ. Cadrul 

normativ va prevedea şi emiterea deciziilor de 

îndrumare ale ICCJ în acord cu deciziile pronunţate de 

Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg şi Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.  

Lipsa practicii unitare a condus 

la pronunţarea în speţie similare la 

decizii diametral opuse, pronunţate 

uneori chiar de complete diferite ale 

celeiaşi instanţe. O parte dintre aceste 

decizii au fost remediat în căile 

ulterioare de atac, prelungind astel 

durata proceselor, şi implicit costurile 

actului de justiţie. Totodată, în lipsa 

unei practici unitare şi a unor remedii 

pentru aceasta, au fost formulate 

acţiuni înaintea Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, a căror soluţionare 

a implicat între altele şi plata de daune 

de către statul romn, daune achitabile 

din bugetul constituit din contribuţiile 

tuturor cetăţenilor. 

Începând cu anul 2009 au fost 

adoptate o serie de măsuri, cu 

precădere la nivelul Consiliului 

Superior al Magistraturii în vederea 

unificării practicii judiciare. Acesta a 

fost dublat şi de adoptarea unei noi 

legislaţii – noile coduri materiale şi de 

procedură, care creează cel puţin 

premisele pentru asigurarea unei 

practici unitare. 

Procesul de unificare a practicii 

nu este deplin finalizat şi este încă 

prematură o analiză a eficacităţii sale, 

însă trebuie notat faptul că astfel de 

măsuri au fost luate, 
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1§2 Codificarea şi sistematizarea legislativă 

Codificarea legislativă în toate domeniile, prin 

proiecte de coduri elaborate de Guvern cu consultarea 

ICCJ, a Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi 

Social şi Avocatului Poporului. Codificarea va viza 

domeniile unde sunt reglementate aceleaşi instituţii 

juridice (Pensiile, Societăţile Comerciale, Societatea 

civilă şi participarea cetăţenească, administraţia publică 

ş.a.m.d.), iar sistematizarea prin compendii legislative 

se va face de către Ministerul Justiţiei în colaborare cu 

Monitorul Oficial şi Consiliul Legislativ, în domenii 

comune ramurilor de drept. 

Existenţa unei legislaţii 

fragmentate şi disparate este de 

natură să ridice probleme de aplicare 

şi să creeze breşe de interpretare şi 

tratament neunitar pentru cetăţenii sau 

persoanele juridice aflate în aceleaşi 

condiţii. 

În lipsa unei legislaţii 

codificate, procedurile de colectare a 

veniturilor la bugetul public, dar şi 

cheltuirea fondurilor publice, inclusiv 

în cadrul activităţilor curente ale 

instituţiilor publice sunt supuse puterii 

discreţionare şi sunt vulnerabile la 

utilizare necorespunzătoare, în 

beneficii private. De asemenea, în 

lipsa unei legislaţii inconsistente 

procedurile de control administrativ şi 

judiciar sunt greoaie şi ineficiente 

În cursul anului 2009 au fost 

adoptate codul civil şi penal, în ciuda 

unor ample contestaţii cu privire la 

procedurile de consultare utilizate, la 

calitatea textului şi la adcvarea 

normelor propuse la realităţile sociale 

curente. De asemenea, au fost incluse 

în legislaţie instituţii juridice desuete ori 

care au un profund caracter imoral, 

recunoscut la nivelul societăţii. 

De asemenea, s-a început 

procesul de codificiare în materie 

administrativă şi procesual 

administrativă. 

În materie de salarizare şi 

pensii au fost adoptate două legi cadru 

în materi, fără parcurgerea unui proces 

participativ real, care sunt deja supuse 

modificărilor. 
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1§3 Creşterea calităţii actului de justiţie 

Stabilirea şi implementarea de către MJ, în 

colaborare cu CSM, a mecanismelor de reducere a 

incidentelor procedurale şi de soluţionare a cauzelor pe 

fond, precum şi a standardelor manageriale care să 

crească capacitatea părţilor implicate în actul de justiţie 

de a contribui la celeritatea şi eficacitatea actului de 

justiţie.  

Un act de justiţie de calitate 

permite derularea unei vieţi sociale şi 

economice echilibrate, în care 

eventualele derapaje sunt remediate 

rapid şi cu costuri minime. 

O serie de demersuri au fost 

iniţiate în special din perspectivă 

normativă, însă ele sunt dublate şi de 

măsuri ale căror efecte vor genera 

exact contrarul (ex. Punerea în 

aplicare a noilor coduri, în lipsa unei 

capacităţi administrative adecvate – 

numar de magistraţi suficient). 

Totodată a fost adoptat 

proiectul normativ intitulat „mica 

reformă”, iar la nivelul Consiliului 

Superior al Magistraturii s-au luat o 

serie de măsuri pentru asigurarea 

volumului optim de lucru, precum şi 

formularea unei noi Strategii de 

resurse umane pentru sistemul 

judiciar. 
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1§4 Extinderea eligibilităţii şi a plafonului de 

servicii pentru asistenţa judiciară gratuită 

Introducerea serviciilor de consiliere 

precontencioasă juridică gratuită şi stabilirea unui 

sistem echitabil şi competitiv de remunerare a serviciilor 

de ajutor judiciar gratuit. Stabilirea cadrului instituţional 

de gestionare prin înfiinţarea Consiliului Naţional de 

asistenţa judiciară gratuită de pe lângă Ministerul 

Justiţiei şi a centrelor teritoriale judeţene de asistenţă 

judiciară gratuită. 

Asigurarea unor servicii de 

ajutor public judiciar extinse pentru 

cetăţeni este de natură să contribuie 

la creşterea calităţii actului de justiţie 

prin celerizarea procedurii, reducerea 

numărului de dosare, reducerea 

numărului de incidente procedurale şi 

asigurarea unui echilibru procesual în 

tratamentul acordat justiţiabililor. 

La nivelul cetăţeanului, 

asigurarea unor servicii de ajutor 

public judiciar de calitate se poate 

traduce şi în reducerea costurilor 

aferente cheltuielor de judecată pentru 

procesele deschise nejustificat sau 

tardiv. 

După intrarea în vigoare a 

OUG nr. 51/2008 nu au mai fost aduse 

amendamente în materia ajutorului 

public judiciar. La nivelul populaţiei 

informaţiile privind dreptul la ajutor 

public judiciar sunt în continuare 

limitate. Şi în această materie, 

adoptarea cadrului normativ pare să fi 

fost mai degrabă bifare a unei cerinţe 

a Uniunii Europene, şi mai puţin o 

măsură care să se circumscrie politicii 

jurisdicţionale a statului. 
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2§1 Standardizarea procedurilor 

administrative în administraţia publică centrală şi 

uniformizarea structurilor organizatorice 

Adoptarea a Codului administrativ, în care vor fi 

cuprinse, printre altele, norme privind organizarea 

simetrică a structurilor administrative, asigurând astfel 

uniformitatea şi identitatea structurilor şi substructurilor 

administrative pe acelaşi nivel (administraţie locală, 

administraţie centrală şi autorităţi autonome ori structuri 

reprezentative la nivel regional). Adoptarea Codului de 

procedură administrativă, prin care se va realiza 

debirocratizarea administraţiei şi eliminarea puterii 

discreţionare din procesul de decizie, prin 

standardizarea şi uniformizarea procedurilor 

administrative şi stabilirea criteriilor de asigurare a 

predictibilităţii actului de administrare. 

Lipsa unor proceduri 

standardizate în cadrul administraţiei a 

condus la creşterea excesivă a 

aparatului administrativ, cu consecinţa 

supraîncărcării bugetului alocat. 

Totodată practicile discrepante 

au condus la adoptarea unor decizii 

discreţionare, cu nerespectarea 

principiilor economicităţii, eficacităţii şi 

eficienţei utilizării fondurilor publice. 

Nu în cele din urmă, cadrul 

normativ disparat a condus la decizii şi 

soluţii contestabile, care au atras după 

sine costuri de judecată şi plata din 

bugetul public a despăgubirilor pentru 

cei prejudiciaţi. 

Proiectul de cod administrativ, 

precum şi cel de cod de procedură 

administrativă sunt în crus de 

eleaborare la Ministerul Administraţiei 

şi Internelor. 
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2§2 Introducerea mecanismului periodic de 

evaluare a impactului pentru toate politicile publice 

Adoptarea şi implementarea de către 

Secretariatul General al Guvernului, prin Unitatea de 

Politici Publice, a unui sistem de indicatori de analiză a 

politicilor publice, în vederea monitorizării şi evaluării 

impactului pe care acestea îl au asupra performanţei 

administraţiei publice la nivel central şi local. Studiile de 

impact vor fi efectuate de evaluatori independenţi, pe 

baza procedurilor de achiziţii publice organizate de 

Unitatea de politici publice. 

Lipsa studiilor de impact a 

condus la adoptarea unor politici 

pentru care nu există capacitate 

administrativă de implementare, fiind 

irosite practic resursele alocate, fără 

atingere obiectivelor scontate. De 

asemenea, evaluarea limitată a 

politicilor a condus la menţinerea 

unora dintre acestea în forme 

neperformante, întruct nu au fost 

fructificate rezultatele parţiale 

înregistrate pentru a face ajustările 

necesare. 

Evaluarea impactului, fie că 

este una ex ante, fie una ex post 

reprezintă un subiect extrem de 

controvesrsat în legislaţia curentă. Pe 

parcursul anilor 2008, 2009 şi 2010 

mai multe rglementări au fost adoptate 

în domeniu, acestea osciând de la 

instituirea caracterului obligatoriu al 

acestor evaluări pentru toate actele 

normative şi politicile publice, până la 

renunţare completă la acestea, sau 

până la găsirea unor soluţii 

intermediare, care să deservească 

vădite interese punctuale. 
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2§3 Introducerea unui sistem unitar de 

management al calităţii în structurile administraţiei 

centrale şi locale 

În vederea creşterii eficacităţii administraţiei 

publice la nivel central şi local, se vor elabora 

standardele de management al calităţii în administraţia 

publică. Toate autorităţile şi instituţiile publice vor 

implementa managementul calităţii pentru obţinerea 

certificării. În acest sens, se va organiza şi va funcţiona 

Unitatea pentru Standarde în cadrul Secretariatului 

General al Guvernului, cu rol de acordare a suportului 

logistic, monitorizare şi centralizare a măsurilor de 

implementare a managementului calităţii.  

Asigurarea unui managment al 

calităţii este de natură să asigure o 

funcţionare performantă a instituţiilor 

statului şi reducerea vulnerabilităţilor 

la corupţie, deservind astfel mai bine 

contribuabilii şi sporint eficienţa 

cheltuirii fondurilor publice. 

Nu a fost adoptat un cadru 

normativ obligatoriu în materie de 

ceritificare, însă la nivelul mai multor 

instituţii publice a fost pusă în 

aplicarea certificarea privind 

managementul calităţii. Este încă 

prematură o evaluare a impactului 

acesteia. 
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2§4 Evaluarea anuală a vulnerabilităţilor la 

corupţie a autorităţilor şi instituţiilor publice 

Adaptarea şi implementarea bunelor practici 

europene cu privire la a) investigarea preventivă a ariilor 

vulnerabile din sânul instituţiilor publice, b) examinarea 

capacităţii interne de contracarare a deficienţelor 

structurale/manageriale care favorizează apariţia 

deciziilor corupte şi c) reformarea structurilor interne, a 

procedurilor de lucru şi a selecţiei resurselor umane, cu 

scopul de-a întări capacitatea de rezistenţă anticorupţie 

a instituţiilor publice. Rezultatele evaluărilor anuale vor fi 

luate în considerare pentru ajustarea graduală a 

sistemelor de management al calităţii, a criteriilor de 

evaluare a impactului politicilor publice şi, respectiv, a 

procedurilor şi structurilor administrative şi 

organizatorice. 

Realizarea unor evaluări 

periodice a vulnerabilităţilor la corupţie 

permite identificarea timpurie a 

acestora şi ajustarea lor înainte de a-

şi produce efectele, sau când încă 

aceste efecte sunt limitate, limiând 

astfel şi prejudiciile. 

Totodată ajustarea structurilor 

administrative în funcţie de concluziile 

auditului de vulnerabilitate conduce şi 

la o mai bună cheltuire a fondurilor 

publice. 

Până în prezent nu a fost 

formulată şi pusă în aplicare o astfel 

de politică publică. Totodată se 

constată că şi în acele situaţii în care 

audituri instituţionale periodice erau 

prevăzute în actele de funcţionare ale 

instituţiilor publice, acestea nu au fost 

realizate. 
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2§5. Creşterea independenţei auditorilor 

publici interni 

Transformarea Unităţii Centrale de Armonizare 

pentru Auditul Public Intern în autoritate autonomă 

învestită cu atribuţii de gestiune a carierei auditorilor 

publici interni, constituiţi în Tabloul Auditorilor Publici 

Interni şi instituirea Comitetelor de audit pentru 

autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi 

locale în scopul creşterii independenţei şi obiectivităţii 

auditorilor publici interni. Instituirea a mecanismului de 

rotaţie a repartiţiei auditorilor publici interni în mod 

aleatoriu din trei în trei ani.  

Existenţa unui corp 

independent al auditorilor creşte 

performanţa activităţii acestora prin 

competitivitate şi creează premisele 

pentru asigurarea unui audit de 

calitate, care să permită identificarea 

cu prioritate a zonelor vulnerabile. 

Nu au fost luate măsuri în 

acest sens. 
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3§1 Adoptarea pactelor de integritate la 

nivelul tuturor autorităţilor contractante  

Adoptarea normelor privind standardele pactelor 

de integritate în procesul de achiziţii publice şi în 

parteneriatele public-privat, sub forma unor pacte 

asumate de autorităţile contractante, ofertanţi şi de a 

treia parte (martorul social), etapă urmată de 

implementarea şi evaluarea constantă a modului şi 

gradului de respectare a pactelor de integritate, conform 

metodologiei utilizate la nivel internaţional. 

Pactele de integritate 

reprezintă instrumente utilizate la nivel 

internaţional pentru reducerea 

costurilor corupţiei asociate 

procedurilor de achiziţie publică, 

costuri materializate de regulă în plăţi 

informale, costuri crescute pentru 

bunurile sau serviciile furnizate, care 

înglobează şi valoarea plăţilor 

informale, sau calitate scăzută a 

bunurilor şi serviciilor furnizate. 

Instituirea acestora este de natură să 

permită reducerea costurilor de 

achiziţie pentru bunurile şi serviciile 

necesare bunei funcţionări a 

structurilor administrative, dar şi să 

crească calitatea acestora şi implicit 

încrederea contribuabililor în instituţiile 

statului. Totodată ele pot reduce 

costurile şi pentru entităţile private 

care participă la procedurile de 

achiziţie, stimuând totodată 

competitivitatea şi creşterea 

economică. 

Oficialităţile nu au luat măsuri 

în sensul instituirii pactelor de 

integritate ca instrument obligatoriu. 

Eforturi incipiente au fost făcute 

de organizaţiile nonguvernamentale, 

însă este prematură evaluarea 

impactului acestora. 
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3§2 Introducerea mecanismelor de bonificare 

a ofertanţilor care au adoptat principiile etice şi de 

integritate în afaceri 

Pentru încurajarea ofertanţilor care adoptă şi 

implementează standardele de integritate în afaceri, se 

introduc mecanisme de stimulare prin completarea 

legislaţiei curente privind achiziţiile publice, care să 

atragă interesul altor potenţiali ofertanţi şi să asigure 

integritatea publică în acest sector. Stabilirea cotei de 

bonificaţie în punctajul ofertei tehnice pentru ofertanţii 

care prezintă certificarea standardelor de integritate. 

Bonificarea ofertanţilor care au 

adoptat principiile etice şi de 

integritate are pe de o parte meritul de 

a stimula mediul privat la utilizarea 

acestora, oferindu-le un avantaj 

competititv celor diligenţi, iar pe de 

altă parte stimuleză însăşi punerea în 

aplicare a acestor practici, reducând 

astfel premisele unui comportament 

lipsit de integritate din partea 

acestora. 

Din perspectiva agenţilor 

economici, punerea în aplicare a 

principiilor este de natură să contribuie 

la reducerea costurilor asociate 

corupţiei, dar şi să fie generatoare de 

profit ca urmare a avantajului 

competitiv obţinut. 

În ciuda modificărilor succesive 

ale legislaţiei în materie de achiziţii 

publice, dispoziţii cu privire la 

bonificare ofertanţilor nu au fost 

introduse, iar în lumina cadrului 

normativ existent, practica instanţelor 

judecătoreşti continuă să fie contrară 

unor astfel de practici sub motivul unor 

tratamente discriminatorii între 

ofertanţi. 

3§3 Plata serviciilor sau bunurilor 

achiziţionate pe baza certificării independente a 

îndeplinirii obligaţiilor contractuale 

Iintroducerea efectivă a certificării independente 

pentru plata serviciilor sau bunurilor achiziţionate. Prin 

Certificarea independentă a 

îndeplinirii obligaţiilor contractuale 

reprezintă unul din elementele 

esenţiale pentru închiderea 

principalelor vulnerabilităţi ale 

sistemului de achiziţie, vulnerabilitţi 

Nu au fost luată măsuri în 

acest sens. Recepţia bunurilor şi 

serviciilor este realizată în continuare 

de reprezentanţii autorităţii 

contractante, în ciuda reetatelor 

modificări legislative în materie de 
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proceduri de achiziţii publice vor fi selectaţi evaluatori 

independenţi care vor certifica calitatea bunurilor şi 

serviciilor în acord cu specificaţiile tehnice ale caietelor 

de sarcini. În urma certificării, pe baza raportului 

evaluatorului independent, se va putea face plata 

prestaţiilor din contractele de achiziţii publice. 

Evaluatorul independent va fi selectat prin mecanisme 

competitive iar onorariul mediu va fi în cuantum de 1%, 

dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.  

exploatate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a fosndurilor 

publice. Astfel ar fi prevenite situaţiile 

în care sunt recepţionate bunuri şi 

servicii de o calitate mai slabă decât 

cea stipulată în contract, care prezintă 

vicii evidente sau ascunse, fie sunt de 

o cantitate necorespunzătoare, ori nu 

sunt livrate la termen, ceea ce 

presupune o creştere a costurilor 

aferente pentru finalizarea contractului 

sau mentenanţa ulterioară. 

achiziţii publice. 
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4§1 Creşterea standardului de motivare a 

deciziilor administrative 

Stabilirea obligativităţii introducerii motivării 

deciziei administrative ex-ante, începând cu anul 2010, 

după adoptarea Codului de procedură administrativă. 

Pentru operaţiunile administrative de rutină se vor stabili 

criteriile şi motivările standard, iar pentru activităţile cu 

un caracter de specificitate, normele metodologice vor 

prevedea obligarea la motivarea individuală a deciziilor 

administrative. Auditul public intern va verifica 

respectarea normelor de motivare şi argumentare a 

criteriului de oportunitate a deciziilor adoptate în cadrul 

administraţiei publice şi a instituţiilor din subordinea sau 

coordonarea acesteia. Condiţia de motivare a actelor 

administrative sau a deciziilor adoptate de administraţie 

reprezintă condiţie de validitate. 

Motivarea deciziilor 

administrative este de natură să 

sporească posibilitatea de verificare a 

oportunităţii deciziilor adoptate şi 

implicit să permită un control sporit a 

modului în care sunt utilizate fondurile 

publice. 

Elaborarea codului de 

procedură administrativă se află în 

faza de proiect. 

4§2 Reducerea utilizării mecanismelor 

decizionale de urgenţă 

Stabilirea a unor criterii de implementare a 

mecanismelor decizionale de urgenţă, cu scopul 

reducerii utilizării acestora şi asigurării unui proces 

decizional planificat. Criteriile vor fi stabilite de Guvern, 

în consultare cu Avocatul Poporului şi Consiliul 

Utilizarea procedurilor de 

urgenţă permite eludarea procedurilor 

de consultare publică şi transparenţă 

decizională, precum şi pe cele 

referitoare la analizele ex-ante, ceea 

ce conduce la adoptarea unor decizii 

discreţionare, uneori chiar abuzive sau 

total inoportune, cu consecinţe asupra 

Dincolo de faptul că nu au fost 

aduse îmbunătăţiri în materia untilizării 

proceselo consultative, o serie de 

modificări ale legilor prinvind 

delegarea legislativă, normele de 

tehnică legislativă şi chiar limitele de 

competenţă ale guvernului în materie 

normativă au fost modificate pentru a 
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Legislativ, şi vor fi adoptate prin Hotărâre a Guvernului.  modului de utilizare a resurelor publice 

– în interes public sau de grup. 

răspunde unor interese punctuale şi 

pentru a permite utilizarea procedurilor 

derogatorii, chiar şi când acestea nu 

se justifică. Mai mult, practica curentă 

în materie este legiferarea prin 

asumarea răspunderii guvernului pe 

pachete legislative de importnaţă 

majoră, fără a permite nici chiar 

organului reprezentativ – paralamentul 

– o verificare a conţinutului decizional. 
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5§1 Agenţia Naţională de Integritate 

1. Pentru a consolida capacitatea instituţională a 

Agenţiei Naţionale de Integritate, se va stabili cadrul 

necesar pentru realizarea unei baze de date integrate, 

care să includă toate categoriile de date aflate în 

gestiunea instituţiilor publice (fisc, evidenţa populaţiei, 

camere de muncă, registrul comerţului, ANFP). În acest 

sens se vor adopta măsurile legislative şi bugetare 

necesare. 

Accesarea unei baze de date 

integrate ar face posibil un control 

încrucişat al averilor şi intereselor, 

permiţând astfel reacţie rapidă şi 

comprehensivă, cu consecinţe asupra 

eficienţei şi eficacităţii activităţii sale. 

Un control eficient şi eficace al averilor 

şi intereselor poate să conducă la 

recuperarea unor importante sume 

pierdute din bugetul public. Totodată 

ar permite o creştere a calităţii 

activităţii desfăşurate şi implicit o 

creştere a încrederii publicului în 

activitatea sa. 

Au fost iniţiate demersuri în 

acest sent, însă anul 2010 a fost 

marcat de importante modificări 

legislative în privinţa competenţelor şi 

funcţionării Agenţiei, generate de cele 

două decizii ale Curţii Constituşionale, 

ceea ce a afectat per ansamblu 

funcşionarea şi  performanţa instituţiei. 
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2. Instituirea în mod neechivoc a unui regim de 

drept public în materia condiţiilor de exercitare a 

funcţiilor şi demnităţilor publice, în condiţiile principiului 

proporţionalităţii 

Includerea acestor elemente în 

noul cadru normativ care guvenează 

activitatea Agenţiei ar fi fost de natură 

să înlăture criticile de 

constituţionalitate aduse textului iniţial, 

cu menţinerea însă a rolului şi 

impactului activităţii Agenţiei Naţioanle 

Anticorupţi. 

În ciuda mai multor modificări 

de ordin legislativ aceste propuneri nu 

au fost incluse în forma finală, cu 

consecinţa destabilizării şi 

vulnerabilizării instituţei. 

3. Reglementarea în acest sens a unui regim 

contravenţional mai clar în privinţa regimului de declare 

a averilor şi intereselor, precum şi a incompatibilităţilor 

concrete, care să interzică alte surse de venit decât 

salariul/indemnizaţia, în vederea realizării raportului de 

concordanţă cu prevederile art. 44 (9) din Constituţie 

4. Stabilirea unor prevederi exprese, concrete şi 

detaliate, care să garanteze că instituţia nu va (mai) 

derapa de la misiunea sa instituţională, în sensul 

încălcării drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor 

verificate. 
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5§2 Direcţia Naţională Anticorupţie 

DNA va stabili un set de mecanisme de 

individualizare a faptei şi făptuitorului adecvate, pentru a 

stabili cererile de sancţionare înaintate instanţei şi 

pentru a creşte celeritatea în investigarea dosarelor de 

mare corupţie. Întărirea mecanismului de sancţionare va 

fi însoţită de centralizarea dosarelor instrumentate şi o 

politică internă de informare şi mediatizare a modului de 

instrumentare şi judecare a dosarelor de corupţie, 

pentru a spori eficacitatea şi obiectivitatea demersurilor 

în acest sens. Ministerul Justiţiei, în colaborare cu 

Procurorul Şef al DNA, va elabora strategia de 

prioritizare şi criteriile obiective de stabilire a politicii 

penale a statului în domeniul combaterii corupţiei. 

Stabilirea unui set de criterii 

unitare pentru individualizarea 

pedepselor pentru fapte de corupţie 

este de natură să asigure un cadru 

consecvent în materie şi implicit un 

efect educativ sporit prin aplicarea 

unui standard unitar de sancţionare 

pentru fapteleşi făptuitorii din aceeaşi 

categorie. Totodată acest instument 

paote fi utilizat ca document cadru 

pentru recuperarea prejudiciilor 

cauzate prin săvârşirea unor fapte de 

corupţie. 

Totodată, unilizarea unei 

strategii de comunicare va conduce la 

creşterea rolului educativ al 

sancţiunilor penale aplicate pentru 

fapte de corupţie şi va contribui la 

sporirea încrederii publicului în 

performanţele instituţionale. 

A fost elaborat un ghid princid 

individualizarea sancţiunilor în cazul 

infracţiunilor de corupţie. Totodată, 

DNA a elaborat şi pus în aplicare o 

strategie de comunicare care i-a sporit 

în mod vizibil credibilitatea. 
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5§3 Direcţia Generală Anticorupţie 

Operaţionalizarea Comitetului Strategic pentru 

sprijinul şi evaluarea DGA (organism consultativ cu 

atribuţii de monitorizare, analizare şi evaluare reunind 

reprezentanţi ai MIRA şi ai societăţii civile) pentru o 

evaluare corectă şi obiectivă a activităţii DGA, respectiv 

menţinerea subcomitetului de observare, ca instrument 

de monitorizare la îndemâna Comitetului Strategic. 

Extinderea competenţei DGA de la componenta de 

afaceri interne şi la cea de administraţie publică, prin 

completarea competenţei materiale şi suplimentarea 

resurselor necesare. 

Extinderea competenţelor 

DGA, cu meţinerea performanţelor 

actuale ale instituţiei este de natură să 

sporească efectul preveniv la nivelul 

întregului aparat al Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. Totodată, 

extinderea competenţelor poate 

reprezenta un instrument important 

pentru descoperirea, instrumentarea şi 

sancţionarea unei plaje mai largi de 

fapte de corupţie, dat fiind rolul de 

poliţie judiciară al acestei structuri. 

S-a avut în vedere o 

operaţionalizare a Comitetului 

Strategic, fără rezultate vizibli 

momentan, însă nu s-a trecut la o 

extindere a competenţelor DGA. 

 

5§4 Curtea de Conturi 

Revenirea la competenţa de control a Curţii de 

conturi, în paralel cu cea de audit extern delegat, şi 

stabilirea politicilor de abordare complementară şi 

diferenţiată a celor două atribuţii principale ce îi revin. 

Îmbunătăţirea politicii de relaţii publice şi promovarea 

activă a parteneriatului cu organizaţii ale societăţii civile 

şi cu presa.  

Curtea de Conturi are un rol 

esenţial în verificarea bunei utilizări a 

fondurilor publice şi poate avea un rol 

esenţial în lupta împotriva corupţiei. 

Nu au fost înregistrate evoluţii 

în acest sens. 

 


