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Generală Anticorupţie, Ministerul Afacerilor 

Interne, Direcţia Generală Anticorupţie,    

Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul 

Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, 

Agenția Națională de Administrare Fiscală 

(ANAF), Departamentul pentru lupta anti-

fraudă (DLAF), Agenția Națională pentru 

Achiziții Publice, Institutul Naţional de Ad-

ministraţie, precum şi diplomaţi din partea 

Ambasadei Republicii Franceze la Bucureşti, 

Ambasadei Statelor Unite ale Americii  la 

București, Reprezentanței Comisiei Europene 

în România. 

 

 Agenția Națională de Integritate în 

parteneriat cu Transparency International 

Romania au organizat marți, 21 mai 2019, 

conferința de prezentare a proiectului „LINC 

– creșterea capacității administrației publice 

centrale în prevenirea și identificarea      

cazurilor de conflicte de interese, incompa-

tibilități și averi nejustificate”, cod SMIS 

118824 / cod proiect: SIPOCA451. 

La eveniment au participat reprezentanţi 

din cadrul a numeroase instituţii centrale, 

printre care se numără Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia  
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Reprezentanţii celor două organizaţii partenere - Agenția Națională de Integritate şi  

Transparency International Romania - au prezentat informaţii despre obiectivele  urmărite prin 

proiectul LINC, rezultatele estimate, precum şi despre stadiul implementării activităţilor din  

proiect. Una dintre activităţile derulate în cadrul proiectului are în vedere  elaborarea de      

proceduri model care să ajute instituţiile din administrația publică centrală să prevină situațiile 

de incompatibilități și conflicte de interese. 

 

 „În prezent se află în elaborare o procedura model pentru departamentele de resurse umane, 

pentru consilierii de etică din cadrul autorităților publice centrale, în vederea prevenirii         

incompatibilităților, precum şi o procedură dedicată în special corpurilor de control pentru     

prevenirea, dar și pentru identificarea timpurie a situațiilor de conflicte de interese”, a explicat 

managerul de proiect Daniel Belingher. 
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La rândul său, Silviu Popa, secretar general ANI, a explicat că proiectul LINC a fost elaborat 

având ca punct de pornire priorităţile stabilite în Strategia Naţională Anticorupţie, cu precădere 

prin capitolul dedicat Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi recomandările GRECO.  

 

Obiectiv specific 5.2 din Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020 prevede „îmbunătăţirea  

activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte 

de interese şi averi nejustificate (BM2 din MCV)”. 

 

“Pentru acest proiect am participat la selecţia de parteneriat deschisă de ANI în luna septembrie 

2017, pe care am şi câştigat-o. Împreună am reuşit să scriem un proiect bun, care să răspundă 

nevoilor identificate la nivelul Agenţiei Naţionale de Integritate, corelat cu cerinţele din Ghidul 

solicitantului şi implicit cu cerinţele finanţatorului Fondul Social European”, a arătat în acest 

context Georgiana Ciută, coordonator proiect din partea Transparency International Romania.  

De asemenea, în timpul dezbaterilor s-a discutat despre sesiunile de formare profesională din   

cadrul proiectului, pe teme de integritate, care au ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor persona-

lului cu atribuţii de monitorizare şi control de la nivelul autorităţilor centrale. 
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Proiectul LINC este implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu          
Transparency International Romania şi cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară „Administrație publică și     
sistem judiciar accesibil și transparent”, Componenta 1 „CP5/2017 Sprijinirea unor măsuri din 

SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare 
şi prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi Parlament. 

Prin implementarea proiectului LINC se are în vedere îndeplinirea următoarelor obiective     

specifice: 

 Consolidarea rolului consilierilor de etică şi a corpurilor de control din administraţia publică 
în domeniul prevenirii şi identificării incidentelor de integritate, prin dezvoltarea şi 
adoptarea unor proceduri specifice pentru aceştia pe parcursul proiectului şi creşterea    

corelativă a capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate. 

 Dezvoltarea cunoştinţelor personalului cu rol în prevenirea şi combaterea încălcării legislaţiei 
privind integritatea la nivelul administraţiei publice centrale, prin formarea a 205 persoane 

pe parcursul proiectului. 

 Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrităţii şi   

formularea unor propuneri de măsuri în acest sens pe parcursul proiectului. 

 Creşterea eficienţei ANI în realizarea activităţilor proprii pentru aplicarea unitara a nor-
melor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi in-

stituţiile publice. 
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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 

 


