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proiectului „LINC - creşterea capacităţii       

administraţiei publice centrale în prevenirea 

şi identificarea cazurilor de conflicte de     

interese, incompatibilităţi şi averi nejustifi-

cate”, cod MySMIS: 118824/ cod proiect: 

SIPOCA451, implementat de Agenţia Naţională 

de Integritate şi Transparency International 

România. Proiectul LINC este cofinanţat din 

Fondul Social European, prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 

2014 – 2020. 

 Agenţia Naţională de Integritate în 

parteneriat cu Transparency International 

România organizează o serie de cursuri de      

formare în domeniul integrităţii, în perioada 

martie – mai 2019. 

Personalul din administraţia publică centrală 

are la dispoziţie trei sesiuni de formare 

privind sistemul de integritate la nivel     

central şi trei sesiuni de formare privind   

utilizarea aplicaţiei PREVENT.  

Cursurile sunt organizate în cadrul          



   NEWSLETTER   nr.2 /2019 

Primele sesiuni s-au desfăşurat în perioada 25 martie – 10 aprilie 

 

Cursurile de formare privind sistemul de integritate la nivel central au avut ca ţintă un număr 

mediu de 20 de participanţi pe sesiune, din instituţii care acoperă o gamă largă de atribuţii în 

administraţia centrală. La cele trei sesiuni derulate în perioada 25 martie – 10 aprilie au partici-

pat în total 68 de persoane, însemnând personalul din administraţia publică centrală, din cadrul 

instituţiilor: Ministerul Fondurilor  Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne – 

Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul  

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul  

Tineretului şi Sportului, Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Naţional de Statistică.     

Printre participanţi s-au numărat consilieri juridici, consilieri de etică, inspectori Corpul de   

Control, ofiţeri de poliţie, directori, şefi-serviciu, şefi birou, manageri publici, experţi din cadrul 

instituţiilor enumerate anterior. 
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Pe parcursul a trei zile de instruire, participanţii şi-au putut îmbunătăţi cunoştinţele cu 

privire la următoarele teme:  

  Incidente de integritate 

  Averi nejustificate 

  Conflicte de interese  

  Incompatibilități 

  Categorii de persoane care au obligația declarării averii și intereselor 

  Persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de  

avere și de interese. 

  Amenzi administrative. 
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Următoarele sesiuni de formare sunt programate în luna mai 

 

În luna mai sunt programate trei sesiuni de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT de 
către autorităţile administraţiei publice centrale. Pentru fiecare sesiune sunt disponibile 15 
locuri. Agenda cuprinde trei zile de instruire, la finalul cursului participanţii sunt evaluaţi şi 

primesc certificate de participare. 

 

Sesiunea nr. 1 privind utilizarea aplicaţiei PREVENT  

 

06 – 08 mai 2019 

 

Sesiunea nr. 2 privind utilizarea aplicaţiei PREVENT  

 

09 – 13 mai 2019 

 

Sesiunea nr. 3 privind utilizarea aplicaţiei PREVENT  

 

14 – 16 mai 2019 

 

De asemenea, în cadrul proiectului LINC sunt prevăzute zece sesiuni de informare şi 
acordare de asistenţă cu privire la conflicte de interese, incompatibilităţi şi avere     
nejustificată. Sesiunile de acest tip se desfăşoară la sediul autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi au ca ţintă informarea, evaluarea şi certificarea a 100 de persoane 
din cadrul autorităţile şi instituţiile publice centrale (personal de conducere şi de     

execuţie, înalţi funcţionari publici). 

Mai multe informaţii despre proiectul LINC sunt disponibile pe site-ul www.proiect-linc.ro   



   NEWSLETTER   nr.2 /2019 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin                                        

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020! 

Titlul proiectului: LINC - creşterea capacităţii administraţiei  publice centrale în prevenirea şi 

identificarea cazurilor de  conflicte de interese,  incompatibilităţi şi averi nejustificate. 

Codul proiectului: SIPOCA451/Cod MySMIS:118824 

Beneficiar: Agenţia Naţională de Integritate 

Partener: Transparency International Romania 

Data publicării: Aprilie 2019  

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu                                                      

poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Material gratuit 

Agenţia Naţională de Integritate este autorita-

te administrativă autonomă cu personalitate 

juridică, ce funcţionează la nivel naţional ca 

structură unică, cu sediul în Bucureşti. 

Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în 

exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi 

prevenirea corupţiei instituţionale, prin exerci-

tarea de responsabilităţi în evaluarea declara-

ţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor      

privind averea, precum şi a modificărilor patri-

moniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a 

conflictelor de interese potenţiale în care se 

pot afla persoanele prevăzute la art.1 din    

Legea nr.176/2010, cu modificările ulterioare, 

pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţi-

lor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agen-

ţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin 

încheierea de protocoale cu entităţi din ţară 

sau din străinătate. 

Transparency International România I Asociaţia 

Româna pentru Transparenţă este o organizaţie 

neguvernamentală înfiinţată în anul 1999 şi     

afiliată Transparency International - mişcarea 

globală de luptă împotriva corupţiei.  

Transparency International România pune accen-

tul pe prevenţie şi vine cu soluţii pentru        

consolidarea integrităţii, prevenirea corupţiei şi 

remedierea vulnerabilităţilor identificate atât în 

cadrul instituţiilor publice cât şi în mediul de 

afaceri. 

Statutul Asociaţiei prevede la articolul 8: 

“colaborarea cu instituţii publice şi private, cu 

organizaţii similare, naţionale şi internaţional, 

prin oferirea de consultanţă specializată şi anga-

jarea în programe de cooperare şi parteneriat”; 

precum şi activităţi de informare, educare şi  

instruire în domenii de competenţă ale asociaţiei 

 


