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Memorandum 

Re: Pentru un plan de acțiune suplimentar, atașat unei Strategii Naționale Anticorupție revizuită 

 

Obiectiv general: Strategia anticorupție trebuie revizuită ca să prioritizeze elementele pentru care există dovezi 

că aduc rezultate, prevenind corupția sistematică, nu doar reprimând-o. Acest lucru necesită ca agentul de 

monitorizare al strategiei să aibă atribuții sporite de coordonare, pentru a rezolva problema fragmentării și a 

lipsei unei viziuni politice comprehensive asupra anticorupției, cu dezechilibrul pe partea penală din ultimii ani. 

Obiectiv 1: Reducerea discreției administrative prin electronizarea serviciilor guvernamentale și creșterea 
gradului lor de utilizare 

Probleme Soluții Cine Orizont 
de timp 

Fragmentare extremă de actori și 
proiecte 

1. Crearea unei structuri de tip CIO (Chief 
Information Officer)  guvernamental, 
care să fie subordonat Primului Ministru 
și sa coordoneze întregul proces de e-
government al României. 

2. Streamlining operațional și tehnologic 
(magistrală unică pentru servicii publice) 

3. Streamlining de proiect și bugetar 
(evaluarea proiectelor în curs cu găsirea 
unor soluții de simplificare și bugetarea 
acelora, eventual închiderea altora) 

Cancelaria 
Primului 
Ministru 

2016-
2017 

Lipsa resurselor de know-how, 
tehnologie și finanțe pentru 
administraţia locală 

Fiecare sistem nou introdus care cere 
participare de la administraţia locală trebuie 
să ofere și soluții comune (cloud, portal taxe 
locale, coaching online), crearea unui 
„commons” de resurse, crearea unui centru 
de logistică și know-how digital al 
administrației, care monitorizează resursele și 
implementarea 

Cancelaria 
Primului 
Ministru 
MCSI 
MDRAP 

2017-
2018 

 

 

Obiectiv 2: Universalizarea și diversificarea plății electronice a taxelor  

Probleme Soluții Cine Orizont 
de timp 

Plata electronică e imposibilă la 
trezorerie 
Nu există un procesator de plăti serios in 
spatele ghiseul.ro 

Trezoreria trebuie modernizată 
Cod de bare automat pe orice 
document de la stat care include o 
plată 

ANAF 
Trezoreria 

2016 

Sistemul ghiseul.ro cere prea multe de la 
utilizator  

Majoritatea câmpurilor pot deveni 
opționale 
Plata fără autentificare trebuie pusă 
în prim-plan 

Agentia 
digitala 

Imediat 

Orice taxa către stat trebuie sa aibă un 
identificator unic (ex: cod de bare) 
Poți plăti la ATM și supermarket facturi la 
telefon pe bază de cod de bare, dar 
impozitele nu 

Autorizarea altor actori să colecteze 
taxe contra comision pe baza codului- 
la bănci prin ATM, alți operatori unde 
se pot plăti electronic facturi 

ANAF 
Ministerul 
de Finanţe 
Trezoreria 

2017-
2020 

Mulți dintre cei care plătesc utilități la 
ATM sau online (deci au capacitatea) nu 
știu de ghișeul.ro sau alte sisteme publice 

Campanii de comunicare educative și 
exemplificatoare (desen animat) de 
genul celor făcute de Franța când s-a 
introdus obligativitatea plății prin 
card bancar 

PODCA 
POR 

2016-
2017 
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Obiectiv 3: Ridicarea eficien’ei controlului prin ]nlocuirea controalelor ad-hoc cu monitorizare sisteatică pe 
bază de indicatori, cu ajutorul societății civile 

Probleme Soluții Cine Orizont 
de timp 

Unitățile de control duc lipsă de 
personal, cu oameni slab pregătiți, 
demoralizați iar zone strategice ca 
educația sau sănătatea sunt practic 
fără controale ex-ante pe bază de 
indicatori 

Creșterea ponderii controlului în zone ca 
educația sau sănătatea, eventual în 
cooperare cu activităţi de watchdog din 
societatea civilă, mecanisme interactive 
online 
(ex: 13 rectori acuzați de plagiat, vid de 
reglementare, chiar dacă li se retrage titlul, 
oricât ar dura, nu există reglementare care 
să îi prevină să aibă funcții) 

Corpul de 
control al 
PM? 

2016- 

Absența oricăror standarde de 
colectare și raportare ierarhică a 
unor indicatori de „administrative 
compliance” (conformitate 
administrativă) și bună guvernare 

HG cu standarde de raportare pentru 
raportul anual referitor la cum au fost 
folosiți banii publici pentru atingerea 
obiectivelor (în funcţie de care se stabileşte 
finanţarea viitoare) 
Ținte de management pentru șefi pe 
conformitate administrativă, cu înlocuirea 
automată în caz de non-conformitate 

Cancelaria 
ANFP 
Ministerul 
pentru 
Consultare 
Publică și 
Dialog 
Civic 

Imediat 

Număr insuficient de personal Introducerea în metodologia fondurilor 
europene a unei componente de audit 
bazată pe stakeholders- ONG de profil, 
reprezentanți comunitari care să evalueze 
programele finanțate din bani europeni pe 
langa auditul contabil si chiar de la inceputul 
proiectului sau liniei de finantare 

Min. Fd 
Europene, 
PO 

Imediat 

Absența unei culturi și practici a 
cooperării între agențiile de control 
din diferite părți ale lanțului (ANI, 
CC, CCG, ANFP) 

Stabilirea unui centru de coordonare ierarhic 
care să monitorizeze strategia anticorupție 
cu autoritate mai mare 

Mjust si 
Cancelaria 

In SNA 
revizuit 

 

 

Obiectiv 4: Monitorizarea la nivel agregat sectorial bugetar a achizițiilor, cu ținta reducerii ponderii lor prea 
mari în buget, conștientizarea și reducerea procentului netransparent și necompetitiv din fondurile de 
achiziții publice 

Probleme Soluții Cine Orizont 
de timp 

Nu știe nimeni care este gradul de 
conformitate cu publicarea 
obligatorie pe SICAP, și câte 
achiziţii sunt competitive versus 
non-competitive

1
 

Monitorizarea unor indicatori agregați, nu 
doar la nivel de contract 
Confruntarea execuției bugetare cu datele de 
pe SICAP – poate fi indicator de conformitate 
administrativă (necesită software nou dar este 
posibil) 

MFinante 
ANMRAP 

2016- 

Absența caracterului de date 
deschise a contractelor cu toate 
câmpurile corect completate (în 
present sunt erori enorme, unele 
valori cu TVA, altele fără etc.) 

În curs de soluționare. Dacă se introduc datele 
pe standard DIGIWHIST în noul SICAP, se va 
putea calcula indicele de risc per contract CRI 
în timp real cu software gratuit produs de 
DIGIWHIST 

SICAP 2016- 

                                                           
1
 http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2016/02/RAPORT-SAR-2016.pdf 
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Obiectiv 5: Reducerea discreției administrative și creșterea eficienței prin debirocratizare, ghișeu unic de 
interacțiune cu statul etc. 

Probleme Soluții Cine Orizont 
de timp 

Completă lipsă de cooperare și 
coordonare între agenții, de 
exemplu în autorizarea unei 
firme 

Revizuire legislatie Grup lucru 
interministerial 

2016- 

Exces de reglementare privind 
agenți ca ONG-urile, care au 
nevoie de autorizații de la 
Guvern și trebuie să anunțe 
orice schimbare la judecătorie 

OUG cu simplificare MJust 2016 

Excesul de reglementare creaza 
oportunitati pentru coruptie, in 
vreme ce multe situatii de 
intersectare public-privat sunt 
scapate din vedere (de ex in 
Sanatate, educatie), cu riscuri de 
coruptie 

Corruption proofing
2
 prin grup de lucru si 

parteneriat cu actorii sociali (CES) de trecut ca 
obiectiv in noul SNA 

MJust 2016- 
 

 

Obiectiv 6: Raționalizarea și predictibilizarea investițiilor publice cu o perspectivă multianuală 

Probleme Soluții Cine Orizont de 
timp 

Avem o corelație actuală între 
investiții mai multe şi corupție 
mai multă la nivel EU-28. Per 
total, investițiile sunt conduse de 
patronajul de partid iar, luate în 
parte, profitul lor este foarte 
mic

3
. RO a cheltuit mult mai mult 

ca Bulgaria cu rezultate similare 
in infrastructura, de ex 
 

Exista in acest moment doua proiecte puternic 
complementare referitoare la introducerea unui 
buget de performanţă. Ministerul de Finanţe a 
început un proiect finanţat printr-un grant al 
Băncii Mondiale în vederea unei execuţii 
bugetare pe bază de program. Un alt proiect a 
fost finanţat de POCA dar implementat tot de 
Banca Mondială, de îmbunătăţire a planificării 
stategice în zece ministere. Aceaste 2 proiecte 
vizează partea de politici a viziunii bugetare şi 
ambele au menirea de a implementa un sistem 
coerent de planificare pe bază de performanţă 

Cancelaria Buget 
multianual 
2016- 

Problema alocării de bani în 
cascadă de la bugetul central 
către judeţe ş.a.m.d, nu pe bază 
de formulă (stabilită în 2000 – 
2007) şi reducerea volumului de 
resurse care era distribuit pe bază 
de formulă în favoarea distribuirii 
discreţionare, ad-hoc. 

Revenirea la distribuire/alocare pe bază de 
formulă, care să dea predictibilitate şi alocare 
directă – nu prin intermediul  consiliilor 
judeţene ci prin organele şi organismele 
speciale de administrare.   
 

Mfin 
MDLAP 

2016 

 

                                                           
2
 http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/06/Comparative_Study-Methodology_on_Anti-

corruption_Assessment_of_Laws.pdf 
3
 http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20855039-comisia-europeana-critica-dur-romania-studiile-pentru-infrastructura-sunt-

proasta-calitate-iar-prioritatile-strategice-sunt-afectate-factori-politici.htm 

http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20855039-comisia-europeana-critica-dur-romania-studiile-pentru-infrastructura-sunt-proasta-calitate-iar-prioritatile-strategice-sunt-afectate-factori-politici.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20855039-comisia-europeana-critica-dur-romania-studiile-pentru-infrastructura-sunt-proasta-calitate-iar-prioritatile-strategice-sunt-afectate-factori-politici.htm


Societatea Academică din România - SAR 
 

 

 

 

Obiectiv 7: Consolidarea unei culturi a transparenței instituționale și a participării societății civile în procesul 

decizional 

Probleme Soluții Cine Orizont de timp 

O conformare redusă a 

instituțiilor publice privind 

afișarea din oficiu a 

informațiilor de interes 

public.  

 

Monitorizarea constantă a 

indicatorilor minimali ceruți de 

legislația în vigoare.  

Ministerul pentru 

Consultare Publică și 

Dialog Civic 

(MCPDC) 

2016 

Lipsa unei standardizări a 

modului de afișare a 

informațiilor pentru 

cetățeni, de către 

instituțiile publice.  

Implementarea și monitorizarea 

aplicării Memorandumului privind 

creșterea transparenței și 

standardizarea afișării informațiilor de 

interes public.  

 

Ministerul pentru 

Consultare Publică și 

Dialog Civic 

(MCPDC) și CPM 

2016 

Practici neunitare în 

aplicarea legislației 

transparenței (Legea 

544/2001, OG 27/2002, 

Legea nr. 52/2003.  

Programe de formare pentru 

personalul însărcinat cu furnizarea 

accesului la informații de interes 

public și realizarea procedurii de 

transparență decizională. 

ANFP 

MCPDC 

2016 - 2017 

O capacitate redusă în 

rândul societății civile de a 

interacționa cu instituțiile 

statului și de a-și valorifica 

drepturile. 

Campanie de informare în masă și 

susținerea proiectelor de educație 

civică/juridică. 

Ministerul Educației 

MCPDC 

CPM 

        2016 - 2017 

    

    

 


