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Proiectul LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi 

identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate   

este considerat de către experții Comisiei Europene o bună practică dezvoltată în          

România! 

În cadrul raportului lansat de Mecanismul de Cooperare și Verificare, publicat la          

sfârșitul lunii octombrie 2019, proiectul implementat de Agenția Națională de            

Integritate și Transparency International Romania este menționat de mai multe ori ca 

exemplu de bună practică și ca pârghie prin care România avansează în lupta               

anticorupție, conform recomandărilor făcute în rapoartele MCV anterioare. 

. 
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Recomandarea 9 se referă la faptul că Parlamentul trebuie să fie transparent în procesul decizional cu    

privire la urmărirea deciziilor finale și irevocabile privind incompatibilitățile, conflictele de interese și 

averea nejustificată a membrilor săi. Ca bună practică privind acest aspect, raportul menționează: 

”În ceea ce privește prevenția, Agenția Națională de Integritate derulează în parteneriat cu Transparency 

International Romania un proiect care oferă informații și îndrumări membrilor Parlamentului cu privire la 

normele de integritate. În general, se observă o mai bună cunoaștere de către funcționarii aleși a normelor 

de integritate. 

De asemenea, în Raportul de evaluare a României în cadrul celei de-a patra runde de evaluare GRECO se 

recomandă, printre altele, căi de accelerare și de aplicare a deciziilor judiciare privind incompatibilitățile. 

Pe baza informațiilor furnizate de Parlamentul României, GRECO a precizat faptul că, în baza Strategiei   

Naționale Anticorupție 2016-2020, sunt așteptate ulterior în 2019 rezultate privind conflictele de interese și 

incompatibilitățile, rezultate ce se vor obține în urma proiect implementat de ANI împreună cu 

Transparency International România.” 

MCV 2019 

Mecanismul de Cooperare și Verificare este un instrument aplicat de către 

Uniunea Europeană la nivelul României şi Bulgariei, în vederea monitorizării 

reformelor din justiţie şi a gradului de îndeplinire a măsurilor de combatere a 

corupţiei. Mecanismul este implementat de la aderarea celor două ţări la 

Uniunea Europeană. Scris sub formă de recomandări şi referinţe, raportul 

analizează mai multe aspecte referitoare la măsurile de combatere a 

corupţiei pe care instituţiile publice trebuie să  le îndeplinească. 

Criteriile de referință pentru România se referă la eficacitatea şi 

transparenţa sistemului judiciar, la anumite instituţii-cheie cu atribuţii în 

domenii precum integritatea şi lupta împotriva corupţiei la toate nivelurile şi 

la prevenirea corupţiei. 
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Recomandarea 11 privește continuarea punerii în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție, respectând 

termenele stabilite de guvern în august 2016. Raportul MCV oferă o serie de exemple concrete în acest 

sens, printre care și faptul că: 

Agenția Națională de Integritate (ANI) organizează activități de prevenire în baza Strategiei Naționale 

Anticorupție. În august 2018, ANI a lansat, în parteneriat cu Transparency International Romania,       

proiectul „LINC” finanțat de UE, cu scopul de a crește capacitatea administrației publice centrale și a 

Parlamentului de a identifica, sancționa și preveni cazurile de conflicte de interese, incompatibilități și 

active nejustificate. Până în acest moment au fost organizate mai multe activități de formare și        

dezbateri interactive. 

MCV 2019 

Reamintim, de asemenea, că proiectul LINC este menționat și în Raportul interimar de conformitate 

pentru România, aferent rundei a patra de evaluare GRECO: Prevenirea corupției cu privire la membrii 

Parlamentului, judecători și procurori. Proiectul LINC este menţionat în contextul evaluării îndeplinirii 

recomandărilor iii. şi v.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentul confirmă că proiectul LINC, implementat de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat 

cu Transparency International Romania contribuie în mod concret la îndeplinirea recomandărilor GRECO.  

„Autoritățile se referă la un proiect denumit "LINC", implementat de ANI în parteneriat cu 

Transparency International România începând cu luna august 2018. Obiectivul principal al acestui 

proiect este reprezentat de creșterea capacității administrației publice centrale și a Parlamentului 

de a identifica, sancționa și preveni cazurile de conflicte de interese, incompatibilități și averi    

nejustificate și de sprijinire a implementării măsurilor cuprinse în Strategia Națională Anticorupție 

2016-2020, stabilite în responsabilitatea ANI. Ca urmare a recomandărilor GRECO, rezultatele  

așteptate ale acestui proiect includ, de asemenea, clarificarea rolului Parlamentului în ceea ce 

privește conflictele de interese și incompatibilitățile. Analiza finală se preconizează că va fi        

diseminată în anul 2019 și ar trebui să servească drept bază pentru o propunere de politică publică 

privind cadrul de integritate și reglementările aplicabile membrilor Parlamentului, inclusiv raportul 

de cercetare, bunele practici identificate la nivel internațional și soluțiile propuse pentru            

verificarea standardelor de integritate pentru membrii Parlamentului și candidați”, se precizează 

în Raportul GRECO. 
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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: Noiembrie 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       

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          

exercitarea 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      

angajarea în programe de cooperare şi           

parteneriat”; precum şi activităţi de informare, 

educare şi instruire în domenii de competenţă 

ale Asociaţiei. 

 


