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MATERIAL INFORMATIV DIN CADRUL CAMPANIILOR DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE 

 

TRANSPARENȚA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI DECIZIONALĂ 

 

 

Pentru ca prevenirea și combaterea fenomenului de corupție să fie 

eficientă, este necesară concentrarea pe înțelegerea cauzelor reale ale diferitelor 

manifestări și pe identificarea metodelor de prevenire și combatere a acestora. 

Lipsa de educație, lipsa de reglementari specifice, supradimensionarea aparatului 

public (care inevitabil induce creșterea birocrației), lipsa transparenței și a altor 

cauze generatoare a formelor de corupția, evaluate corect și realist pot contribui 

la stabilirea unor mecanisme eficiente și eficace de prevenire și combatere general 

valabile sau specifice fiecărei organizații.  

Transparența și integritatea sunt „dușmanii” cei mai puternici în prevenirea 

și combaterea corupției. 

Cultura transparenței organizaționale și decizionale este o practică 

eficientă pentru o guvernare deschisă.  

Prevenirea corupției constituie un ansamblu de măsuri aplicate în scopul 

reducerii incidenței faptelor de corupție și de promovare a culturii integrității prin 

mecanisme și instrumente adecvate specifice unei organizații sau general impuse 

la nivel național:  

➢ sociale, economice, educaționale, juridice și alte asemenea, proiectate și 

implementate în scopul de a împiedică apariția sau reapariția formelor de 

corupție - prin activități de informare, conștientizare, formare sau instruire,  

➢ de apărare împotriva abuzurilor din partea funcționarilor publici - prin 

legislație adecvata, sancțiuni administrative și penale drastice, evaluări de 

integritate,  

➢ procedurale, metodologice, normative cu rolul de a înlătura riscurile și 

vulnerabilitățile de manifestare a formelor de corupția - identificarea și 

gestionarea riscurilor și vulnerabilităților, evaluarea reacției de răspundere 

la corupția sau incidentele de integritate, simplificare operațională, etc.  

Din considerentele de cauzalitate și potențialele efecte ale corupției putem 

concluziona asupra celor mai importante remedii în prevenirea fenomenului de 

corupție:  

➢ îmbunătățirea, acuratețea și predictibilitatea cadrului legislativ,  

➢ aplicarea operativa și în egala măsură a normelor și reglementarilor,  



 

 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social 

European 

➢ selecția riguroasa a funcționarilor publici utilizând inclusiv instrumente de 

evaluare a integrității,  

➢ optimizarea organizatorica și folosirea eficienta a resurselor umane,  

➢ simplificarea sistemului de management și control,  

➢ proiectarea și aplicarea instrumentelor eficace de evaluare a resurselor 

umane,  

➢ profesionalizarea concomitent cu depolitizarea organizațiilor,  

➢ transparentizarea organizațională și decizionala,  

➢ educația timpurie și conștientizarea asupra efectelor și riscurilor corupției 

și conceperea unor instrumente educaționale de repudiere a corupției,  

➢ proiectarea de strategii anticorupție și/sau planuri de integritate la nivel 

organizațional.  

 

Drept particularități în prevenirea și combaterea corupției în administrația 

publica, pe considerentele unei guvernări eficiente și eficace, distingem:  

răspunderea managerială și ierarhizarea clara a responsabilităților,  

➢ formarea continua a funcționarilor publici,  

➢ evaluarea integrității profesionale (de la angajare),  

➢ conștientizarea și responsabilizarea entităților publice/private și a 

cetățenilor,  

➢ dezvoltarea și aplicarea ferma a instrumentelor de conduita etică și 

profesională (nu doar declarativ),  

➢ înființarea instituției avertizorului de integritate și dezvoltarea 

mecanismelor de protecție a celor care denunță fapte de corupție,  

➢ proiectarea și aplicarea mecanismelor specifice organizației de evaluare a 

incidentelor,  

➢ îmbunătățirea legislației cu privire la prevenirea și combaterea neregulilor, 

fraudelor și formelor de corupție, dezvoltarea de aplicații și platforme de 

tip e-administrație pentru eficientizarea activităților și creșterea gradului 

de transparență organizațională și decizionala,  

➢ achiziții publice transparente și competitive.  

 
În timp ce transparența decizională este stabilită drept:  

✓ obligație a administrației publice (Legea nr. 52/2003),  

✓ standard de bună administrare,  

✓ criteriu de legalitate,   

✓ factor de predictibilitate, în stabilirea impactului deciziilor luate,  

transparența organizațională este consfințită de către conducerea organizației 

doar prin normele sau proceduri interne ale organizației.  

Dacă pentru transparența procesului decizional există un cadru legal 

aplicabil în administrația publică, pentru transparența organizațională raporturile 

interne, între factorii de decizie și funcționarii publici de execuție, și raporturile 
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cu entitățile publice și private, se rezumă, la un set de instrumente procedurale. 

Totodată, analizând conținutul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, observăm că aceasta admite implicarea 

entităților publice și private numai în procesul de elaborare a actelor normative și 

în dezbaterile de interes public. În condițiile în care o organizație își propune 

proiectarea și aplicarea unui plan de integritate care să reducă riscurile de corupție 

și vulnerabilitățile la fenomenele de corupție, lipsa transparenței organizaționale 

și/sau a transparenței decizionale vor avea ca rezultat eșecul evaluării și 

implementării unor astfel de măsuri. Drept urmare, un prim pas în 

transparentizarea organizațională și decizională ar putea fi stabilirea unui cadrul 

legislativ unitar și universal aplicabil administrației publice.  

La nivelul autorităților publice lipsa de transparență este, de multe ori, 

asociată cu neîncrederea și lipsa de loialitate care afectează atât funcționarii 

publici din organizație cât și entitățile publice și private care relaționează cu 

organizația și, în final, modul de comunicare. Studiile și statisticile care privesc 

managementul organizațional au arătat că transparentizarea proceselor din cadrul 

organizației aduce beneficii, în primul rând în eficientizarea activităților 

organizației.  

Transparența organizațională și decizională în cadrul unei organizații 

constituie instrumentele cele mai eficiente în descurajarea și combaterea 

abuzurilor și a faptelor de corupție. Simplificarea procedurilor birocratice în 

administrația publică, adoptată prin acțiuni legislative, ar garanta o mai mare 

transparență organizațională și decizională în vederea demobilizării factorilor 

corupători.  

Transparența organizațională și decizională trebuie să reprezinte exigențe 

în administrația publică și nu mecanisme tolerante, cu atât mai mult cu cât 

proiectarea și aplicarea proceselor de prevenire și combatere a faptelor de 

corupție au succes numai dacă se consolidează și se garantează accesul neîngrădit 

la informațiile de interes public și la transparența decizională. De altfel, SNA 

2016 – 2020 subliniază ca fiind indispensabil managementul transparenței și 

asumarea transparenței în administrația publică, în implementarea eficace a 

măsurilor de diminuare a fenomenului de corupție.  

Lipsa de transparență induce vulnerabilități în special la nivel decizional și 

chiar încurajează faptele de corupție.  

Privind transparența instituțională, HG nr.583/2016 a stabilit ca măsuri 

preventive anticorupție, în inventarul măsurilor de transparență instituțională, 

următoarele elemente cheie:  

➢ codul etic și deontologic de conduita, sub incidența reglementarilor Legii 

nr. 7/2004, Legii nr. 477/2004, Legii nr. 303/2004, HG nr. 991/2005, 

Ordinul SGG nr. 400/2015, Ordinul SGG 600/2018, OUG nr.57/2019, alte 

ordine și memorandumuri,  

➢ declararea averilor, sub incidența Legii nr. 176/2010,  
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➢ declararea cadourilor, sub incidența Legii nr. 176/2010  

➢ instituția consilierului de etică, sub incidența Legii nr. 188/1999, respectiv 

OUG nr.57/2019,  

➢ incompatibilitățile, sub incidența Legii nr. 176/2010,  

➢ transparența în procesul decizional, sub incidența Legii nr. 52/2003,  

➢ accesul la informații de interes public, sub incidența Legii nr. 544/2001,  

➢ protecția avertizorului de integritate, sub incidența Legii 571/2004,  

➢ interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (referitor 

la fenomenul de pantouflage), sub incidența Legii nr. 161/2003,  

➢ funcțiile sensibile, sub incidența Ordinului SGG nr. 400/2015, respective 

Ordinului SGG nr.600/2018.  

 

Organizațiile își pot stabili acțiuni și măsuri suplimentare de 

transparentizare organizațională și decizională, în convergență cu imperativele 

stabilite prin SNA 2016 – 2020.  
 

 

 


