
Peste 250 de persoane au beneficiat de instruire şi 

asistenţă în domeniul integrităţii 
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Proiectul „ LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identifi-

carea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate”, contribuie la 

dezvoltarea cunoştinţelor personalului cu rol în prevenirea şi combaterea încălcării legislaţiei 

privind integritatea la nivelul administraţiei publice centrale, prin formarea şi informarea a   

peste 250 de persoane angajate în cadrul autorităţilor şi instituţiile publice centrale. 

Proiectul LINC răspunde astfel unei nevoi identificate la nivelul personalului din instituţiile  

publice centrale, privind îmbunătăţirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte prevenirea, identifi-

carea şi combaterea corupţiei, a indiciilor de corupţie sub forma conflictelor de interese,      

incopatibilităţilor şi averilor nejustificate.  

Prin acest tip de acţiuni, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific 5.2. din 

Strategia Naţională Anticorupţie, privind „dinamizarea activităţii de prevenţie, conştientizare şi 

educaţie în cazul persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese”. 
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6 sesiuni de formare pentru personalul din  

administraţia publică centrală 

 

 

Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency 

International România au organizat şase sesiuni de formare în 

domeniul integrităţii, în perioada martie – mai 2019. 

La aceste sesiuni au participat peste 120 de persoane, 

însemnând personal din administraţia publică centrală cu 

funcţii de conducere sau execuţie precum consilieri juridici, 

consilieri de etică, inspectori din cadrul Corpului de Control, 

ofiţeri de poliţie, directori, şefi-serviciu, şefi birou, manageri 

publici, experţi. 

23 
de instituţii 
beneficiare: 

autorităţi şi     
instituţii publice 
centrale care au 
trimis angajaţi la 

sesiunile de     
instruire şi         

informare 
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Două tipuri de cursuri  

 

 

Personalul din administraţia publică 

centrală a avut la dispoziţie două tipuri 

de cursuri: 

1. Sesiune de formare privind sistemul 

de   integritate la nivel central. 

2. Sesiune de formare privind utilizarea 

aplicaţiei PREVENT de către autorităţile 

administraţiei publice. 

Fiecare curs s-a derulat pe parcursul a 

trei zile consecutive, la sediul ANI din 

str. Mihai Eminescu, nr.56, Bucureşti. 

55 de persoane au 

participat la  sesiunile 
de formare privind    

utilizarea  

aplicaţiei PREVENT 

67 de persoane au 

participat la sesiunile 
de formare privind    

sistemul de integritate 

la nivel central 
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Sesiuni de formare privind sistemul de integritate  

la nivel central  

 

Obiectivul principal al cursului de formare privind sistemul de integritate la nivel central constă 
în dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului cu rol în prevenirea şi combaterea 

încălcării legislaţiei privind integritatea la nivelul administraţiei publice centrale. 

 

 

 

 

Printre temele discutate în cadrul 

celor trei zile de curs s-au numărat:  

 Incidente de integritate 

 Averi nejustificate 

 Conflicte de interese  

 Incompatibilități 

 Categorii de persoane care au 
obligația declarării averii și      

intereselor 

 Persoane responsabile cu imple-
mentarea prevederilor legale   
privind declarațiile de avere și de 

interese. 

 Amenzi administrative 

 Spețe / Studii de caz. 

 

 

 

 

De asemenea, în cadrul sesiunilor au fost prezentate şi dezbătute  informaţii cu privire la     
Dezvoltarea durabilă, respectiv Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen, în 
acord cu Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor 
finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 
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Sesiune de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT de către   

autorităţile administraţiei publice 

 

Cursul de formare privind utilizarea aplicaţiei PREVENT are ca obiectiv principal dezvoltarea    

cunoștințelor și competențelor personalului cu responsabilități în achiziții publice de a utiliza   

sistemul de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice (cunoscut ca sistemul 

PREVENT). 

În cele trei zile de curs, formatorii puşi la dispoziţie de Agenţia Naţională de Integritate au     

prezentat şi dezbătut cu participanţii aspecte de ordin tehnic, legislativ, dar şi studii de caz pe 

teme de interes, precum cele cu privire la conflictul de interese în procedura de atribuire a   

contractelor de achiziţie publică; formularul de integritate; avertismentul de integritate. 

De asemenea, în cadrul sesiunilor au fost prezentate şi dezbătute informaţii cu privire la Dezvol-

tarea durabilă, respectiv Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen, în acord cu   

Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate 

din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 
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Sesiuni de informare şi acordare de asistenţă 

 

 

În cadrul proiectului LINC au fost organizate nouă sesiuni de 
informare şi acordare de asistenţă cu privire la conflicte de  
interese, incompatibilităţi şi avere nejustificată. Acest tip de 
instruire, derulat pe parcursul unei zile în sistem “training on 
the job”  la sediul  autorităţilor administraţiei publice centrale, 

a fost foarte bine primit în rândul participanţilor. 

La sesiunile derulate în perioada aprilie—iunie 2019 au partici-
pat 124 de persoane din cadrul a nouă instituţii, enumerate în 
tabelul de mai jos. La acestea se adaugă o sesiune derulată la 
finalul anului trecut, la care au participat 16 persoane din    

cadrul Ministerului Energiei. 

  

9 sesiuni de 

asistenţă şi  

informare  

susţinute de 

 inspectori ANI 

Instituţie Număr 

participanţi 
Perioada 

Ministerul Afacerilor Externe 27 de persoane 17 aprilie 2019 

Ministerul Mediului 10 persoane 17 mai 2019 

Agenția Națională de Administrare Fiscală 13 persoane 30 mai 2019 

Inspectoratul General al Poliției Române 4 persoane 5 iunie 2019 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 23 de persoane 6 iunie 2019 

Ministerul Apelor și Pădurilor 10 persoane 11 iunie 2019 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și        

Administrarea Bazelor de Date 

17 persoane 13 iunie 2019 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice 8 persoane 19 iunie 2019 

Ministerul Finanțelor Publice 12 persoane 25 iunie 2019 
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Sesiunile de instruire de tipul “training on the job” s-au derulat în cadrul proiectului LINC, Acti-

vitatea A5.3. şi au avut ca obiectiv  îmbunătăţirea cunoștințelor și competențelor personalului 

din autoritățile și instituțiile publice centrale în ceea ce privește: 

  completarea declarațiilor de integritate și avere; 

  cooperarea dintre autoritățile și instituțiile publice și Agenția Națională de Integritate; 

  situațiile de incompatibilitate pentru toate categoriile de persoane încadrate în instituți-

 ile și autoritățile publice centrale sau în cadrul unităților aflate în subordinea, coordona-           

 rea ori sub autoritatea acestora; 

  situațiile de conflict de interese pentru toate categoriile de persoane încadrate în       

 instituțiile și autoritățile publice centrale sau în cadrul unităților aflate în subordinea,   

 coordonarea ori sub autoritatea acestora; 

  declararea și controlul averilor; 

  elemente cheie ale declarațiilor de interese și integritate care sprijină controlul averilor. 
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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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin implementarea proiectului LINC se urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective specifice: 

1. 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 corela-

tivă a capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate. 

 2. 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. 

3. Intensificarea dialogului privind rolul Parlamentului în domeniul promovării integrităţii şi   

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

 4. Creşterea eficienţei ANI în realizarea activităţilor proprii pentru aplicarea unitară a 

normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi       

instituţiile publice. 

Obiectivul general al proiectului: 
  

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. 
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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: Iulie 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 autoritate administrativă autonomă cu       

per-sonalitate 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 exercita-

rea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor 

de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, 

precum şi a modificărilor patrimoniale 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 

demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, 

Agenţia 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       

accentul 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 

 


