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Introducere
Cercetarea sociologică de tip anchetă prin chestionar privind educaţia pentru 

sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
sănătate proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activităţi de cercetare, structurate 
pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
din cadrul campaniei, şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cadrului legislativ 
secundar.

Obiectivele cercetării au constat în: 

1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.
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Introducere
Ghidul se adresează cetăţenilor care intră în legătură cu instituţiile publice, 

mai ales la nivel local şi se doreşte o lectură uşoară, care poate fi parcursă fie în 
aşteptarea numărului de ordine în faţa unui ghişeu, fie în timpul unei călătorii cu 
mijloacele de transport în comun. Conţinutul este mai degrabă reflexiv, oferindu-i 
cititorului ocazia de a-şi analiza propriile atitudini şi comportamente, de a 
explora noi modalităţi de abordare a relaţiilor sociale cu angajaţii sau funcţionarii 
instituţiilor publice. Fiecare dintre noi a cunoscut funcţionari buni şi amabili, dar 
şi funcţionari răi sau nesuferiţi; fiecare dintre noi a văzut cândva, un cetăţean care 
a plecat dintr-o instituţie publică nervos şi trântind uşa, dar fiecăruia dintre noi 
ni s-a întâmplat să ieşim zâmbitori şi mulţumiţi după întâlnirea cu un funcţionar 
public. Dacă acest Ghid reuşeşte să vă amintească de situaţiile stânjenitoare şi/ 
sau neplăcute, dar şi de funcţionarii amabili, înseamnă că demersul nostru a avut 
succes!

Scopul prezentului ghid este de a atrage atenţia, de a promova şi de a 
conştientiza importanţa majoră a prevenirii faptelor de corupţie prin prezentarea 
unor instrucţiuni adresate fiecărui cetăţean într-un format simplu şi concis.

Ghidul preia, în mod sintetic, elemente esenţiale privind necesitatea adoptării 
unui comportament responsabil şi integru, elemente ce au fost evidenţiate în cele 
două cercetări sociologice realizate în cadrul proiectului „Studiu diagnostic privind 
fenomenul de corupţie în administraţia publică locală” Cod SMIS 164691, precum şi 
cu ocazia reuniunilor de lucru organizate la nivelul întregii țări în cadrul proiectului 
menționat.

Trebuie să fim conştienţi că putem să limităm impactul negativ pe care îl are 
fenomenul corupţiei atât asupra imaginii pe care o are România, cât şi a „stării 
de sănătate” a ţării. Toată lumea pare a fi de acord că „aşa nu se mai poate” şi că 
„trebuie ca cineva să facă ceva”. Ei bine, nu trebuie să aşteptăm să facă cineva ceva, 
ci fiecare dintre noi trebuie să facă deopotrivă „ceva” în această direcţie şi anume 
să luptăm împotriva corupţiei.

Cum putem face asta? Există teorii potrivit cărora condiţionarea sau 
determinarea culturală a corupţiei este o stare de fapt. În România, moştenirea ori 
cultivarea obiceiurilor sau a sistemelor din perioada comunistă ori chiar fanariotă 
este deseori invocată, fie drept scuză, fie drept obstacol. Totuşi, ipoteza culturală 
este deopotrivă eronată pentru explicarea situaţiei şi inutilă pentru soluţionarea 
ei.

În ecuaţia de corupţie există două persoane, la fel de interesate de produsul 
final – „să fie bine”, pe de-o parte funcţionarul şi pe de altă parte cetăţeanul, 
1 Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative
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Ce este corupţia?
Pornind de la definirea corupţiei, trecând prin modurile în care ne afectează şi 

ajungând la întrebarea fundamentală – „ce tip de corupţie mă afectează cel mai 
mult?”, ne putem raporta la corupţie ca la o boală, însă o boală care îi sărăceşte pe 
unii şi îi îmbogăţeşte pe alţii. Sigur că avem mijloace de-a ne feri de această boală, 
însă prea des închidem ochii şi o lăsăm să se răspândească în voie. Însă va trebui să 
ne gândim dacă vrem să ne protejăm copiii de această boală ori ne asumăm că vor 
veni peste 20 de ani să ne reproşeze că n-am făcut nimic în privinţa asta.

Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
în art. 2, prevede: „Persoanele3 sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le 
revin din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu 
respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională, şi să asigure 
ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să 
se folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea 
pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.”

 Definiţia corupţiei poate fi formulată pornind chiar din textul de lege 
menţionat:

Folosirea funcţiilor, atribuţiilor ori însărcinărilor primite, pentru dobândirea 
pentru sine sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

O traducere a acestei „boli numită corupţie” este reprezentată de abuzul de 
putere săvârşit în exercitarea funcţiei publice de un angajat al administraţiei publice, 
indiferent de statut, structură ori poziţie ierarhică, în scopul obţinerii unui profit 
personal, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, persoană fizică sau juridică.4

Sau mai pe scurt: „Folosirea abuzivă a puterii încredinţate, 
fie de sectorul public, fie de cel privat, în scopul satisfacerii 
unor interese personale sau de grup.”5

3 prevăzute la art. 1 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie
4 Transparency International România, Ghid anticorupţie în justiţie pentru cetăţeni şi oameni de afaceri, 
2006
5 Transparency International România, Ghid anticorupţie în justiţie pentru cetăţeni şi oameni de afaceri, 
2006

care nu vor renunţa la uşurinţa de a obţine un beneficiu personal, fie că vorbim 
de obţinerea unui serviciu din partea cetăţeanului, fie că vorbim de un folos 
necuvenit de partea funcţionarului.

În săvârşirea faptelor de corupţie, nu numai 
funcţionarul este lipsit de integritate ci şi cetăţeanul, 
pentru că în conformitate cu prevederile legale nu 
doar cel care primeşte mită este corupt, ci şi cel 
care dă mită. Astfel, amândoi sunt vinovaţi în faţa 
legii, însă cetăţeanul este absolvit de orice formă de 
vinovăţie dacă denunţă fapta săvârşită, de dare de 
mită.

Noi, simplii cetăţeni, avem partea noastră de vină în ceea ce priveşte acceptarea 
comportamentelor corupte. Nu de puţine ori, semenii noştri (vecini, colegi de 
birou, poate chiar prieteni) povestesc că au dat şpagă pentru cutare sau cutare 
lucru – dar dacă au fost constrânşi să dea ori chiar ei au pus presiune pe funcţionar 
să primească, nu ne mai povestesc! Dacă găsiţi în acest Ghid ceva care i-ar putea 
ajuta, vă încurajăm să le oferiţi exemplarul acesta!

Pentru prevenirea şi combaterea 
acestor fapte, în România există 
câteva structuri2 specializate.  
Acestea ar funcţiona mai eficient 
cu sprijinul fiecăruia dintre noi, 
dacă pe lângă sesizarea din 
oficiu ar primi şi o plângere de la 
un cetăţean căruia i-a fost cerută 
o sumă de bani, un folos ori un 
serviciu pentru îndeplinirea sau 
neîndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu de către un funcţionar.

2 Direcţia Naţională Anticorupţie (înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43 din 
4 aprilie 2002, iniţial s-a numit Parchetul Naţional Anticorupţie), Parchetele Anticorupţie de pe lângă 
Curţile de Apel, Direcţia Generală Anticorupţie (înfiinţată prin Legea 161/2005 şi operaţionalizată 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 120 din 1 septembrie 2005) din cadrul Ministerului 
Administrației şi Internelor, Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General 
al Poliţiei Române
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Introducere
Cercetarea sociologică de tip anchetă prin chestionar privind educaţia pentru 

sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
sănătate proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activităţi de cercetare, structurate 
pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
din cadrul campaniei, şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cadrului legislativ 
secundar.

Obiectivele cercetării au constat în: 

1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.
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Cine este funcţionarul?
 „Funcţionarul public” este orice persoană care exercită permanent sau 

temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investită, o însărcinare de orice 
natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi publice.6

Prin „funcţionar” se înţelege persoana menţionată mai sus, precum şi orice 
salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât 
cele prevăzute în acel alineat.

Prin termenul „public” se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile 
publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, 
folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes 
public, precum şi bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.7

Care sunt faptele de corupţie?
 Luarea de mită

 Darea de mită

 Primirea de foloase necuvenite

 Traficul de influenţă

 „Cumpărarea de influenţă”

 Infracţiuni asimilate faptelor de corupţie 

 Abuzul în serviciu contra intereselor publice

 Infracţiuni împotriva intereselor financiare 
ale Comunităţii Europene

 Luarea de mită este „Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde 
ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor 
astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, ori a 
întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul 
de a face un act contrar acestor îndatoriri.”8

6 Art. 147 Cod Penal
7 Art. 145 Cod Penal
8 Art. 254 Cod Penal

De exemplu:

1. Un medic de renume de la un spital judeţean pretinde o sumă de bani pentru a 
face o intervenţie chirurgicală de calitate. 

2. Un judecător a pretins şi primit de la un cetăţean o sumă de bani pentru a 
interveni pe lângă magistraţii investiţi cu soluţionarea unui dosar, astfel încât 
aceştia să desfiinţeze hotărârea iniţială, de condamnare a cetăţeanului.

3. Directorul coordonator al unei Direcţii Silvice judeţene a primit o sumă de bani 
de la administratorul unei societăţi comerciale pentru a-i facilita atribuirea unui 
contract de exploatare masă lemnoasă din domeniul silvic public.

Exemplele pot continua la nesfârşit. Cert este că noi plătim suplimentar în acest 
fel pentru un serviciu public – o dată prin taxele şi impozitele pe care le datorăm, 
a doua oară prin facturile pe care le plătim, iar a treia oară atunci când oferim o 
„atenţie”. Poate nu toţi ne dăm seama, dar plătim de fiecare dată când cumpărăm 
o pâine sau un litru de benzină – taxa pe valoare adăugată ori acciza sunt bani 
scoşi din bugetul familiei noastre, care ajung în punga numită buget public, de 
unde ar trebui să ajungă la plata medicamentelor compensate ale bunicii ori la 
plata salariului unui gunoier. Dacă farmacia de unde luăm medicamentele ori 
firma de salubritate a trebuit să dea şpagă pentru a funcţiona, preţul acelei şpăgi 
se va regăsi în facturile pe care le plătim apoi cu toţii, tot din bugetul familiei. 

Legislaţia relevantă pentru prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie

✓ Codul Penal al României, art. 254 – 257

✓ Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie

✓ Legea 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

✓ Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate

✓ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 43/2002, privind Parchetul National 
Anticorupţie

✓ Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

✓ Legea 682/2002 privind protecţia martorilor.
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sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
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persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.
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pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
din cadrul campaniei, şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cadrului legislativ 
secundar.

Obiectivele cercetării au constat în: 

1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
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Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă autorităţii fapta mai înainte ca 
organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea infracţiune.12

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită se confiscă, 
iar dacă acestea nu se găsesc, făptuitorul este obligat la plata echivalentului lor în 
bani, chiar dacă oferta sa nu a fost urmată de acceptare.13

 Primirea de foloase necuvenite este definită drept „primirea de către un 
funcţionar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase după ce a îndeplinit un act, 
în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia.”14

Această infracţiune este cel mai des întâlnită şi capătă forma „atenţiilor”, 
„cadourilor”, „sacoşe cu diverse produse”, „plicuri cu bani” etc.

De exemplu: Dacă un funcţionar de la situaţii de urgenţă constată îndeplinirea 
condiţiilor impuse de lege şi acordă corect o autorizaţie de funcţionare unei societăţi 
comerciale acceptând apoi o sumă de bani sau „o atenţie”, el este vinovat de săvârşirea 
faptei de primire de foloase necuvenite.

 Traficul de influenţă este „primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase 
ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru 
altul, săvârşită de către o persoană care are influența sau lasă să se creadă că are 
influență asupra unui funcționar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act 
ce intră în atribuțiile sale de serviciu.”15

Infracţiunea de trafic de influenţă există chiar dacă persoana în cauză nu are 
în realitate influenţa pe care o pretinde. Infracţiunea se consideră săvârşită în 
momentul în care persoana care pretinde că are sau chiar are influenţă primeşte 
sau pretinde bani, influenţă sau alte foloase, sau acceptă promisiuni, daruri în 
scopul declarat de a determina un anume comportament profesional din partea 
funcţionarului.

De exemplu: Un avocat a pretins şi a primit de la clientul său o sumă de bani pentru 
a interveni pe lângă magistraţi, faţă de care a lăsat să se creadă că are influenţă, 
pentru a-i determina pe aceştia să adopte soluţii favorabile în dosarele acestuia.

 „Cumpărarea de influenţă”16 reprezintă „promisiunea, oferirea sau darea de 
bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influență 
12 Art. 255 alin. (3) Cod Penal
13 Art. 255 alin. (4) Cod Penal
14 Art. 256 Cod Penal
15 Art. 257 Cod Penal
16 Sintagma „cumpărare de influenţă” a fost folosită în acest document pentru a putea traduce într-
un mod accesibil prevederile articolului de lege, terminologia neregăsindu-se în niciun act normativ

De exemplu: 
1. Un agent de la Poliţia Rutieră nu încheie un proces verbal pentru sancţionarea 
unui şofer care a încălcat regulile de circulaţie şi pentru aceasta pretinde ori acceptă 
o sumă de bani.

2. Un funcţionar de la Arhivele Naţionale pretinde o sumă de bani pentru eliberarea 
unei copii a unui document.

3. Un controlor vamal al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale din 
cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor a pretins şi primit o sumă de bani de la un 
reprezentant al unei societăţi comerciale în schimbul eliberării unui atestat pentru 
comercializarea unor produse supuse accizelor, necesar pentru desfăşurarea 
activităţii comerciale.

ATENŢIE!! Săvârşirea oricăreia dintre aceste fapte, respectiv pretinderea, 
acceptarea sau nerespingerea, trebuie să fie anterioare sau concomitente cu 
îndeplinirea, neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii actului privitor la îndatoririle 
de serviciu ale funcţionarului, ori cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri, 
condiţia fiind aceea ca aceasta să facă parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale 
funcţionarului, adică să fie un act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau un act 
contrar acestor îndatoriri. 

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luării de mită se confiscă, 
iar dacă acestea nu se găsesc, făptuitorul este obligat la plata echivalentului lor în 
bani.9 

 Darea de mită este reprezentată de „promisiunea, oferirea sau darea de bani 
ori alte foloase în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, ori a întârzia îndeplinirea 
unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar 
acestor îndatoriri.”10

De exemplu: 

1. Cetăţeanul care oferă o sumă de bani unui agent de la Poliţia Rutieră pentru 
a nu încheia un proces verbal pentru sancţionarea unor abateri de la regulile de 
circulaţie, săvârşeşte fapta de corupţie de dare de mită.

2. Cetăţeanul care oferă o sumă de bani comisiei de concurs pentru angajarea sa 
într-o funcţie publică, săvârşeşte fapta de dare de mită.

ATENŢIE!! Fapta de dare de mită nu constituie infracţiune atunci când mituitorul 
a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mită.11

9 Art.254 alin.3, Cod Penal
10 Art. 255 alin.1 Cod Penal
11 Art. 255 alin. (2) Cod Penal
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Introducere
Cercetarea sociologică de tip anchetă prin chestionar privind educaţia pentru 

sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
sănătate proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activităţi de cercetare, structurate 
pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
din cadrul campaniei, şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cadrului legislativ 
secundar.

Obiectivele cercetării au constat în: 

1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.
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f) folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate 
publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste 
informaţii (de exemplu: Un funcţionar de la arhiva tribunalului pune la dispoziţia 
unui reporter o serie de dosare asupra cărora instanţa încă nu s-a pronunţat).

 

 Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracţiunea 
de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi infracţiunea de abuz în 
serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcţionarul public a obţinut pentru 
sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 15 ani.18

De exemplu: Achiziționarea de către un primar, ca reprezentant al unității 
administrativ-teritoriale, a unui cămin de locuințe cu un preț de patru ori mai mare 
decât cel pe care proprietarul imobilului respectiv îl oferise inițial.

 Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene

Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, a introdus de asemenea o serie de prevederi referitoare la fondurile 
Uniunii Europene.

Astfel, sunt sancţionate special ca fapte de corupţie falsul şi uzul de fals prin care 
se obţin pe nedrept fonduri europene, precum şi fraudarea acestor fonduri chiar 
în cazul în care ele au fost obţinute în mod legal. Dată fiind importanţa acestor 
fonduri pentru economia naţională şi necesitatea unei bune şi corecte absorbţii a 
lor, este sancţionată şi fraudarea din culpă (greşeală, neatenţie) a acestor fonduri.

De exemplu: O societate comercială, care a încheiat un contract de grant, ca urmare 
a aprobării cererii de finanţare depuse în cadrul unui program finanțat din fonduri 
de la Uniunea Europeană, prezintă autorităţilor competente, prin administratorul 
acesteia, o serie de documente false (certificate de origine a bunurilor, declaraţii 
vamale etc.) privind provenienţa mai multor echipamente ce trebuiau achiziţionate 
pentru îndeplinirea cerinţelor proiectului aprobat, având ca rezultat obţinerea pe 
nedrept de fonduri europene nerambursabile.

18 Art. 246, art. 247 şi art. 248 

sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar, pentru a-l determina 
să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu”.17

Ca şi în cazul faptei de dare de mită, făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunță 
autorității fapta, înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea faptă.

De exemplu: La ocuparea prin concurs a unei funcţii publice, un candidat oferă 
o sumă de bani unui membru al comisiei de evaluare pentru a interveni pe lângă 
membrii comisiei în vederea acordării unei note mai mari decât a celorlalţi candidaţi. 

• Infracţiunile asimilate faptelor de corupţie sunt:
a) stabilirea cu intenţie a unei valori diminuate a bunurilor aparţinând statului 
în cadrul procedurilor de privatizare (de exemplu: Valoarea imobilelor scoase de 
RAPPS la licitaţie sunt sub valoarea de piaţă a unor imobile similare);

b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii, precum şi neurmărirea, conform 
legii, a destinațiilor subvențiilor (de exemplu: Un funcţionar al Direcţiei 
Agricole Judeţene acordă cu bună ştiinţă subvenţii unor persoane, pe baza unei 
documentaţii justificative false);

c) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate 
precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice 
sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice (de exemplu: Folosirea 
în alte scopuri creditelor garantate de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu 
aprovizionarea, producția, desfacerea, executarea de lucrări şi prestări servicii, 
acordate unei întreprinderi mici sau mijlocii);

d) influenţarea operaţiunilor economice ale unui agent economic de către cel 
ce are sarcina de a-l supraveghea sau de a-l controla (de exemplu: Un funcţionar 
de la primărie recomandă/ propune agentului economic angajarea unei anumite 
firme față de care are un interes, în schimbul trecerii cu vederea a unor eventuale 
nereguli);

e) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu 
funcţia, atribuţiile sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori 
încheierea de tranzacţii financiare utilizând informaţiile obţinute în virtutea 
funcţiei, atribuțiilor sau însărcinării sale (de exemplu: Directorul Direcţiei Sanitar-
Veterinare din cadrul Agenţiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, 
având atribuţii directe de control asupra operaţiunilor de dezinfecţie desfăşurate 
de către Ministerul Transporturilor în unele puncte rutiere şi feroviare, a efectuat 
operațiuni financiare în legătură cu contractul încheiat cu o societate comercială 
pentru servicii de dezinfecţie, în condiţiile în care respectiva firmă nu era aptă să 
efectueze asemenea activităţi);

17 Art. 61 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
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Introducere
Cercetarea sociologică de tip anchetă prin chestionar privind educaţia pentru 

sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
sănătate proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activităţi de cercetare, structurate 
pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
din cadrul campaniei, şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cadrului legislativ 
secundar.

Obiectivele cercetării au constat în: 

1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.
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Cum mă afectează corupţia?
Teme precum corupţia şi integritatea din România sunt bine cunoscute 

publicului larg, subiectul aflându-se cvasipermanent în atenţia presei şi în 
dezbaterea publică. În ciuda criticilor referitoare fie la metodologie, fie la sursele 
utilizate, fie la naţionalitatea autorilor, opiniile decidenţilor sau analiştilor, 
români şi străini deopotrivă, converg: România se află într-o zonă de corupţie 
care diminuează performanţa managementului public, ştirbeşte domnia legii/ 
statului de drept, descurajează investiţiile străine, reduce competitivitatea 
firmelor româneşti, împiedică dezvoltarea durabilă şi plafonează nivelul de trai. 
Pe scurt, aşa cum relevă şi opinia cetăţenilor din sondajul de opinie realizat în 
cadrul proiectului, problema corupţiei este asociată, în topul problemelor grave 
ale României, cu lipsa perspectivelor de bunăstare şi prosperitate, pe care e foarte 
probabil că le cauzează.19 

Vă prezentăm mai jos opinia cetăţenilor intervievaţi la sfârşitul anului 
2011, cu ocazia derulării celor două sondaje realizate în cadrul proiectului 
„Studiu diagnostic privind fenomenul de corupţie în administraţia publică locală” 
Cod SMIS 16469.

Figura 1 – Opinia cetăţenilor cu privire la cea mai gravă  
problemă actuală a României20

19 Raportul Global asupra Corupţiei (Global Corruption Report) – Transparency International - 
publicaţie anuală care centralizează ştiri şi analize referitoare la corupţie şi la lupta împotriva ei, 
abordează tendinţe internaţionale şi regionale, semnalând cazuri grave de corupţie, şi cuprinde 
informaţii empirice cu privire la corupţie, inclusiv date statistice din Indicele de Percepție a Corupţiei 
şi Indicele Plătitorilor de Mită
20 Sondaj de opinie desfăşurat în perioada noiembrie-decembrie 2011 pe un eşantion de 4500 de 
persoane, reprezentativ pentru populaţia României 

Cum recunoaştem faptele de corupţie?
Cu toate că este dificil uneori să ne dăm seama dacă fapta săvârşită este sau nu 

o infracţiune de corupţie, având în vedere că faptele pot fi „mascate”, iar anumite 
„servicii” făcute de funcţionari vă pot produce prejudicii, ele nu pot şi nu trebuie 
catalogate drept „corupţie” decât dacă intenţia funcţionarului a fost de a obţine 
un avantaj ilegal şi injust, pentru sine sau pentru altul. Trebuie precizat însă că 
pot exista situaţii în care unele fapte prin care vi se încalcă/ restrâng drepturile 
dumneavoastră nu reprezintă acte de corupţie; astfel de fapte pot fi caracterizate 
ca abuz administrativ, neglijenţă, eroare, ori depăşirea competenţei.

De exemplu:

1. Reţinerea sau menţinerea în starea de arest preventiv mai mult de 24 de ore a 
unei persoane reprezintă abuz (sancţionabil ca atare) şi nu faptă de corupţie. 

2. Dacă pe cartea de identitate apar alte date decât cele ale persoanei solicitante se 
datorează unei erori şi nu a unei fapte de corupţie.

3. Refuzul unui funcţionar de la primărie de a vă elibera un certificat de urbanism 
în situaţia în care aţi îndeplinit cerinţele legale şi aţi depus documentaţia completă 
este un abuz şi nu o faptă de corupţie.

4. Dacă funcţionara de la registratură vă primeşte petiţia dar uită să vă înregistreze 
documentul, suntem în faţa unei neglijenţe în serviciu şi nu a unei fapte de corupţie.

Astfel de fapte nu sunt de corupţie, ci țin mai degrabă de o administrare 
defectuoasă. Însă acestea, de multe ori, pot fi generate sau pot genera fapte de 
corupţie, dacă în spatele unei aparente „proaste administrări” se află intenţia de a 
obţine sume de bani, foloase, influenţă etc.

Pentru a înţelege mai uşor, putem spune că avem de-a face cu o faptă de 
corupţie numai atunci când există intenţia de a obţine „CEVA” în legătură cu o 
îndatorire de serviciu.
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Introducere
Cercetarea sociologică de tip anchetă prin chestionar privind educaţia pentru 

sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
sănătate proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activităţi de cercetare, structurate 
pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
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3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.
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De ce ajunge să mă afecteze?
Abuzul puterii încredinţate poate fi considerat (şi ajunge să se comporte, în 

abstract) ca o marfă care poate fi tranzacţionată pentru varii beneficii. Din această 
perspectivă, intervenţiile anticorupţie ar trebui să vizeze cele 4 elemente ale 
acestei pieţe – locul de întâlnire, marfa, cererea şi oferta.

Pentru distrugerea pieţei indezirabile a corupţiei există 2 căi de intervenţie – 
asupra cererii şi asupra ofertei. 

La nivelul ofertei de corupţie, există 3 factori de care trebuie ţinut cont: poziţia 
de monopol a persoanei căreia i s-a încredinţat puterea, puterea discreţionară de 
care dispune acea persoană în exercitarea puterii încredinţate şi cel de-al treilea 
factor este opacitatea proceselor decizionale prin care acea persoană decide cum 
să exercite puterea ce i-a fost încredinţată. 

Din perspectiva cererii, există 3 elemente de luat în considerare faţă de 
participanţii la tranzacţiile de pe piaţa corupţiei, după cum reiese din opinia 
cetăţenilor care au participat la sondajul de opinie realizat în cadrul proiectului 
(vezi imaginea de mai jos): 

1. sancţiunile penale pentru faptele de corupţie care au avut deja loc;

2. controlul administrativ pentru faptele de corupţie care sunt pe cale să  
aibă loc;

3. prevenirea de tip managerial - corectiv şi de tip educaţional/ educativ pentru 
refuzarea şi/ sau desistarea din faţa faptelor de corupţie care ar putea avea loc.

Figura 2 - Opinia cetăţenilor cu privire la eficienţa măsurilor pentru 
prevenirea şi combaterea corupţiei din cadrul autorităţilor publice24

24 Sondaj de opinie desfăşurat în perioada noiembrie-decembrie 2011 pe un eşantion de 4500 de 
persoane, reprezentativ pentru populaţia României

Corupţia afectează deopotrivă capacitatea aparatului de stat de a se menţine 
intact şi de a fi onest – cu sine însuşi, respectiv cu cetăţenii-contribuabili. Integritatea 
aparatului de stat, a instituţiilor care-l compun, se bizuie pe integritatea oamenilor 
din sistem. Şefii aleşi sau numiţi, funcţionarii (inclusiv angajaţii contractuali, în 
sens larg) pot ceda tentaţiilor, mai ales dacă sunt puşi în situaţia de a reprezenta, 
concomitent, două interese care se află în conflict – interesul public, în virtutea 
căruia ocupă funcţia şi în beneficiul căruia sunt chemaţi să ia decizii, respectiv 
interesul particular, personal sau al unui prieten, al unei rude, al unui coleg de 
partid ori al unui (fost) partener de afaceri (sau chiar şi al unui duşman personal), 
pe care ar trebui să-l poată respinge din considerarea sau argumentarea deciziilor 
pe care sunt chemaţi să le ia. 

Din cele două cercetări sociologice realizate în cadrul proiectului, precum şi cu 
ocazia reuniunilor de lucru organizate la nivelul întregii țări, au fost identificate 
3 aspiraţii majore, perfect coerente cu teoria bunei guvernări21 şi indicatorii 
dezvoltaţi de Banca Mondială.22 Aceste aspiraţii sunt ancorate într-o perspectivă 
de management aplicabilă în interiorul oricărei instituţii publice cu scopul de a 
preveni şi combate corupţia, respectiv de a întări/ creşte integritatea publică a 
acelei instituţii:

• protejarea execuţiei bugetare – cheltuirea eficientă şi eficace a bugetelor 
publice şi private, pentru îndeplinirea obiectivelor legitime de dezvoltare ale 
tuturor actorilor sociali;

• protejarea proceselor decizionale de orice influenţe, presiuni sau interferenţe 
care ar putea cauza deturnarea obiectivelor legitime înspre satisfacerea unor 
interese private, de castă ori de grup;

• îngrădirea beneficiilor abuzive/ nejustificate, imposibilitatea utilizării acestora, 
respectiv facilitarea recuperării de la făptuitori a tuturor beneficiilor rezultate 
din acţiuni/ presiuni nelegitime/ abuzive asupra proceselor decizionale din 
instituţiile private care fac parte din sistemul guvernării.23

21 Hague & Harrop, 2004
22 Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 1996–2010
23 Nash, Hudson & Luttrell, 2006
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Introducere
Cercetarea sociologică de tip anchetă prin chestionar privind educaţia pentru 

sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
sănătate proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activităţi de cercetare, structurate 
pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
din cadrul campaniei, şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cadrului legislativ 
secundar.

Obiectivele cercetării au constat în: 

1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.
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Cum pot ajuta la prevenirea corupţiei?
Dincolo de asumarea răspunderii pentru propriile fapte, dincolo de educaţia 

pe care le-o dau copiilor mei ori de modul în care mă îngrijesc să nu fiu prins în 
mrejele corupţiei, există şi lucruri pe care le pot face pentru a preveni corupţia, 
mai ales atunci când interacţionez cu funcţionarii/ angajaţii din instituţiile publice. 
Aceştia au nevoie de sprijin din partea mea, cetăţeanul obişnuit – nu pentru a fi 
corecţi ci pentru a scăpa de cei incorecţi care s-au strecurat printre ei. Dacă sunt 
un bun cetăţean, trebuie să merg până la capăt şi să-i ajut pe cei buni, să le cultiv 
atitudinea de respingere a corupţiei şi să le încurajez spiritul de integritate.

Ca să nu mai existe corupţie într-o instituţie e nevoie de două lucruri care să se 
întâmple simultan: să scadă toleranţa şi să crească atitudinea de respingere faţă 
de orice incident de acest gen - spaţiul de manevră pentru corupţie este doar în 
zona haşurată (Figura 3).

Figura 3 – Toleranţă şi atitudine

În acest caz se văd abilitățile conducătorului instituţiei să transmită subalternilor 
că nu tolerează nicio disfuncţie şi să le dezvolte atitudinea corectă, pozitivă.

Câteva dintre lucrurile pe cât de esenţiale, pe atât de simple, pe care le pot 
face la accesarea unui serviciu public, astfel încât să pot spune că am ajutat la 
prevenirea corupţiei în rândul funcţionarilor, ar fi:

• informându-mă cât se poate de corect şi amănunţit, înainte de a mă prezenta 
în faţa unui funcţionar, pentru soluţionarea unei probleme, din toate sursele 
disponibile (site-uri, contactând telefonic instituţia, etc.), inclusiv cu privire la 
termenul de soluţionare;

Ce pot face eu?
Fie că discutăm despre clasica mită/ şpagă, fie despre subtilul conflict de 

interese, corupătorul are un beneficiu atunci când „cumpără” abuzul de putere al 
coruptului; costurile şi beneficiile acestei tranzacţii se distribuie în mediul extern, 
oferind un avantaj necinstit grupurilor nelegitime de interese. Şi coruptul obţine 
un beneficiu din „vânzarea” abuzului de putere, căci exercitarea corectă a puterii 
încredinţate se poate face numai în interes public. Astfel, corupătorul şi coruptul, 
deopotrivă, înşeală aşteptările tuturor celorlalţi membri ai societăţii. 

Corupţia este o chestiune personală; decizia oricărei persoane de a se angaja 
într-un act de corupţie ori un comportament corupt ţine cont de avantajele/ 
beneficiile pe care le poate obţine şi de riscurile, respectiv costurile/ dezavantajele 
corelate, în cazul în care ar fi prins şi dovedit. 

Perspectiva balansării acestor avantaje şi riscuri a condus la ideea că sarcina 
acțiunilor anticorupţie stă pe umerii aparatului de stat, care trebuie să intervină cu 
măsuri prin care avantajele să fie cât mai mici, iar riscurile cât mai mari. 

Însă intervenţia statului nu poate fi suficientă, ci este nevoie şi de o schimbare 
de atitudine la nivel individual. Din această perspectivă, devine importantă 
concentrarea asupra integrităţii – însuşirea fiecăruia dintre noi, indiferent de 
locul de naştere, religie, etnie ş.a.m.d. de a fi onest şi responsabil în îndeplinirea 
rolurilor sociale. Întreaga societate are un rol deosebit în cultivarea unor obiceiuri 
sănătoase şi a unui comportament integru. Respingerea comportamentelor 
corupte, deopotrivă ale cetăţenilor şi ale funcţionarilor, este o dovadă puternică 
de integritate, care poate fi educată şi dezvoltată la nivel personal.

Cel mai important lucru pe care-l pot face este să mă asigur că educaţia copiilor 
mei este aşezată pe baze solide, că i-am învăţat să facă diferenţa între bine şi rău, 
între drept şi nedrept, corect şi incorect. Dar, mai mult decât atât, că le-am pus la 
dispoziţie instrumentele prin care să gândească singuri şi să găsească răspunsuri – 
de fapt, e chiar mai important să pună întrebările corecte decât să dea răspunsurile 
corecte, pentru că întrebările îi vor ghida în viaţă şi le vor indica atitudinea corectă 
în faţa provocărilor vieţii. Nu în ultimul rând, să mă asigur că mi-am învăţat copiii 
să vorbească, să spună deschis ce-i deranjează, să-şi împărtăşească dilemele – 
pentru a-şi verifica întrebările, pentru a-şi afla răspunsurile.
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Introducere
Cercetarea sociologică de tip anchetă prin chestionar privind educaţia pentru 

sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
sănătate proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activităţi de cercetare, structurate 
pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
din cadrul campaniei, şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cadrului legislativ 
secundar.

Obiectivele cercetării au constat în: 

1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.

15Studiu diagnostic privind fenomenul de corupție în administrația publică locală

GHID DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU PREVENIREA FAPTELOR DE CORUPŢIE ÎN RÂNDUL CETĂŢENILOR

21

• indicarea făptuitorului, dacă este cunoscut;

• indicarea mijloacelor de probă.

Denunţul (art. 223 din Codul de procedură penală) este încunoştinţarea făcută 
de o persoană fizică sau de o persoană juridică despre săvârşirea unei infracţiuni. 
Denunţul poate fi făcut în scris, caz în care trebuie semnat de denunţător, sau oral, 
cu obligaţia consemnării într-un proces-verbal de cel care îl primeşte şi trebuie să 
cuprindă aceleaşi date ca şi plângerea.

Denunţul poate fi făcut de orice persoană care are cunoştinţă de săvârşirea 
uneia din faptele de corupţie, îşi dezvăluie datele de identificare, descrierea faptei 
şi indică făptuitorul.

Denunţul este obligatoriu pentru orice persoană cu atribuţii de conducere 
într-o unitate publică25 sau cu atribuţii de control, care a luat cunoştinţă de 
săvârşirea unei infracţiuni în acea unitate, precum şi pentru orice funcţionar care 
a luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul în cadrul 
căruia îşi îndeplineşte sarcinile.

Totuşi, în cazul în care se formulează un denunţ anonim, acesta este luat în 
considerare numai dacă prezintă indicii clare ce pot face obiectul sesizării din 
oficiu a organelor de urmărire penală, fiind considerat sesizare din oficiu.

Avertizarea în interes public (art. 3 Legea 571/2004) reprezintă sesizarea 
făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a 
legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, 
eficacității, economicității şi transparenței.

 Avertizor poate fi orice persoană care face o sesizare potrivit prevederilor 
anterioare şi care este încadrată în rândul autorităților şi instituțiilor publice din 
cadrul administrației publice centrale, administrației publice locale, aparatului 
Parlamentului, aparatului de lucru al Administrației Prezidențiale, aparatului de 
lucru al Guvernului, autorităților administrative autonome, instituțiilor publice 
de cultură, educație, sănătate şi asistență socială, companiilor naționale, regiilor 
autonome de interes național şi local, societăților naționale cu capital de stat 
precum şi în consilii ştiințifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte 
organe colegiale organizate în structură ori pe lângă autoritățile sau instituțiile 
publice. (funcționar public, personal contractual, conform Codului Muncii este 
personalul care îşi desfăşoară activitatea în baza unor statute speciale: medicii, 
profesorii, polițiştii, grefierii instanțelor, preoții etc.)

În sistemul public sesizarea în interes public poate fi făcută alternativ sau 
cumulativ uneia din următoarele entități:

1. şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale; 

25 Art. 145 Cod Penal

• pregătindu-mi toată documentaţia necesară rezolvării solicitării mele (copii 
ale unor documente, avize, declaraţii, formulare, etc.);

• asigurându-mă că discuţia cu funcţionarul se desfăşoară într-un loc vizibil, ca 
să nu existe suspiciuni legate de „atenţii” sau plăţi informale;

• asigurându-mă că mai există şi alte persoane în încăpere, pentru a nu apărea 
tentaţia unei constrângeri;

• că fac plăţile numai la casier şi că primesc o chitanţă pentru banii plătiţi;

• dacă pe parcursul soluţionării, funcţionarul sugerează o altă modalitate de a 
„rezolva” cererea mea, să mă adresez unei instituţii care se ocupă de combaterea 
corupţiei, să le semnalez lor problema.

Cum pot contribui la combaterea corupţiei?
Desigur, cel mai dificil este să mă feresc să particip, împotriva voinţei mele, la 

fapte de corupție. Astfel de lucruri se pot întâmpla ori de câte ori mi se cere şpagă, 
mi se condiţionează accesul la un serviciu sau fructificarea unui drept. În astfel 
de cazuri nu am la dispoziţie decât două variante: fie renunţ (dacă-mi permit să 
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Introducere
Cercetarea sociologică de tip anchetă prin chestionar privind educaţia pentru 

sănătate a fost realizată în cadrul proiectului: „Oferte educaționale inclusive 
extarcurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active din comunități dezavantajate cu precădere rurale în 
învățământul preuniversitar din România”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum sunt: utilizarea de 
noţiuni, concepte, legi şi principii speci�ce pentru sănătate, investigarea şi 
rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini 
de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos, respectul faţă de viaţa personală, 
sănătate proprie şi a celorlalţi, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de 
persoanele a�ate în di�cultate, dobândirea unui comportament ecologic etc.

În cadrul proiectului sunt incluse mai multe activităţi de cercetare, structurate 
pe cinci direcţii mari: cercetare cantitativă inițială, analiza comparativă de 
programe educaţionale de sănătate la nivel UE, evaluare de tip instituţional, 
cercetare de tip antropologic și focus grupuri cu decidenți.

Cercetare cantitativă iniţială, derulată la nivelul populaţiei generale, a avut 
scopul de a înţelege modul în care populaţia se raportează la stilul de viaţă 
sănătos şi spiritul civic, de a evalua preocupările pentru sănătate şi măsurile pe 
care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
din cadrul campaniei, şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea cadrului legislativ 
secundar.

Obiectivele cercetării au constat în: 

1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.
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Unde trebuie depusă plângerea sau denunţul?
Acestea trebuie depuse personal sau prin mandatar la registratura parchetului 

sau organului de poliţie competent, sau pot fi trimise prin poştă, avizul de 
expediţie reprezentând dovada depunerii.

IMPORTANT!! Nu uitaţi să cereţi dovada înregistrării plângerii sau denunţului! 
Autorităţile şi instituţiile publice nu au dreptul să refuze primirea plângerilor/
denunţurilor, indiferent de conţinutul lor. Dacă totuşi, prin abuz, se refuză 
înregistrarea reclamaţiilor dumneavoastră, atunci veţi expedia reclamaţia prin 
poştă, iar avizul de expediţie reprezintă dovada de petiţionare. 

Instituţiile unde se pot depune plângeri/ denunţuri cu privire la săvârşirea unor 
fapte de corupţie, în funcţie de competenţele acordate de legislaţie, sunt:

Instituţia Adresa Contact Pagină de internet

Direcţia Naţională 
Anticorupţie 
(D.N.A.)

Strada  
Ştirbei Vodă  
nr. 79-81, sector 1, 
Bucureşti

Tel: 021/312.14.97
Fax: 021/312.51.44

www.pna.ro

Direcţia Generală 
Anticorupţie 
(D.G.A.)

Şoseaua Olteniţei 
nr. 390A, sector 4, 
Bucureşti

Tel: 021/332.26.54
Fax: 021/332.36.64

www.mai-dga.ro

Inspectoratul 
General al Poliţiei 
Române – Direcţia 
de Investigare a 
Fraudelor

Strada  
Ştefan cel Mare, 
nr. 13-15, sector 2, 
Bucureşti

Tel: 021/311.19.63
Fax: 021/316.16.80

http://www.
politiaromana.ro

În celelalte judeţe vă puteţi adresa Secţiilor Teritoriale ale D.N.A., Serviciilor 
Judeţene Anticorupţie ori Inspectoratelor Judeţene de Poliţie. Date de contact ori 
adrese puteţi găsi consultând paginile de internet ale instituţiilor sau sunând la 
numerele de telefon de mai sus. 

2. conducătorului entității publice din care face parte persoana care a încălcat 
prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se 
poate identifica exact făptuitorul;

3. comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul entității 
publice din care face parte persoana care a încălcat legea;

4. organelor judiciare;

5. organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi 
a incompatibilităților;

6. comisiilor parlamentare.

O altă metodă prin care pot fi făcute sesizările sunt liniile telefonice gratuite 
unde se pot denunţa fapte de corupţie săvârşite de funcţionari publici, iar acestea 
au fost înfiinţate la nivelul mai multor ministere.

• 0800.806.806 este linia telefonică gratuită, pusă la dispoziţie de către Direcţia 
Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la care 
cetăţenii pot sesiza aspecte legate de comiterea unor fapte de corupţie sau 
asimilate faptelor de corupţie de către personalul M.A.I.

• 0800.801.100 este linia telefonică gratuită, pusă la dispoziţie de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), pentru facilitarea sesizării şi 
înregistrării în timp real a faptelor cu risc de vulnerabilitate la corupţie din sistemul 
naţional de învăţământ.26

De asemenea, pentru operativitate, pe paginile de internet ale unor instituţii 
au fost înfiinţate portaluri online de sesizare a faptelor de corupţie dintre care 
amintim e-petiţie a Direcţiei Generale Anticorupţie27 şi la secţiunea de sesizări a 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie.28 

26 http://www.edu.ro/index.php/pressrel/16391
27 http://www.mai-dga.ro/index.php?l=ro&t=139
28 http://www.pna.ro/faces/sesizare.xhtml
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care populaţia din România le ia pentru a-şi păstra starea de sănătate – 
identi�când totodată relaţia între aceste comportamente şi raportarea 
respondenţilor la educaţia formală şi sistemul de educaţie din România.

Datele colectate în cadrul acestei componente vor � utilizate pentru 
fundamentarea strategiei de comunicare, pentru înţelegerea nevoilor de educaţie 
pentru sănătate şi implicit dezvoltarea mesajelor şi a materialelor de comunicare 
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De unde mai pot afla şi alte detalii?
Alături de instituţiile administraţiei publice, cetăţenii pot căuta şi găsi 

sprijin pentru prevenirea şi combaterea corupţiei de la oricare din următoarele 
organizaţii, listate în ordine alfabetică. 

Dacă acest Ghid v-a adus în starea de spirit în care simţiţi că vreţi şi puteţi 
să contribuiţi, puteţi afla mai multe ori puteţi acţiona şi în parteneriat cu o 
organizaţie neguvernamentală. Desigur, lista de mai jos nu este exhaustivă, 
ci prezintă doar denumirile celor mai active organizaţii implicate în activităţi 
de tip anticorupţie/ integritate pentru sectorul public, în timp ce portalul  
www.administratie.ro vă pune la dispoziţie ştiri zilnice despre colaborarea dintre 
instituţiile administraţiei publice şi multe alte organizaţii.

 Academia de Advocacy, www.advocacy.ro, poate asista dialogul structurat 
cu grupurile legitime de interese, pentru eficientizarea proceselor decizionale

 Agenţia pentru Monitorizarea Presei – Active Watch, www.activewatch.ro, 
poate contribui la îmbunătăţirea comunicării în interes public, pentru combaterea 
inechităţilor şi/ sau abuzurilor 

 Asociaţia ALMA-RO, www.alma-ro.ngo.ro, acordă asistenţă tehnică în 
administraţia publică, pentru dezvoltare durabilă

 Asociaţia Alternative Sociale, www.alternativesociale.ro, poate contribui cu 
asistenţă tehnică pentru dezvoltare comunitară şi implicarea comunităţii

 Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 
21, www.agenda21.org.ro, poate sprijini valorificarea iniţiativelor locale şi 
eficientizarea guvernării locale

 Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, www.robcc.ro, 
oferă servicii de informare/ consiliere privind drepturile cetăţenilor

 Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică, 
www.aniap.ro, poate contribui cu soluţii de informatizare a proceselor şi 
procedurilor din instituţiile publice

 Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul 
Helsinki, www.apador.org, sprijină respectarea drepturilor omului în relaţia cu 
instituţiile administraţiei publice şi oferă asistenţă juridică în instanţe

 Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, www.aid-romania.org, poate 
contribui la îmbunătățirea calităţii liderilor de la nivel local şi este specializată pe 
colaborarea cu structurile deconcentrate

Cum pot beneficia de protecţie?
Legea 682/2002 asigură protecţia martorilor, a membrilor familiei acestora ori 

a persoanelor apropiate acestora, a căror viaţă, integritate corporală sau libertate 
este ameninţată ca urmare a informaţiilor şi datelor furnizate sau a declaraţiilor 
sale.

Martorul beneficiază atât de măsuri de protecţie cât şi de măsuri de asistenţă:

Măsuri de protecţie: Măsuri de asistenţă

- protecţia datelor de identitate a 
martorului protejat;

- protecţia declaraţiei acestuia;

- ascultarea de către organele judiciare 
sub o altă identitate decât cea reală 
sau prin modalităţi specifice de 
distorsionare a imaginii şi a vocii;

- protecţia martorului aflat în stare de 
reţinere, arestare preventivă sau în 
executarea unei pedepse privative de 
libertate, în colaborare cu organele 
care administrează locurile de 
deţinere;

- măsuri sporite de siguranţă la 
domiciliu, protejarea deplasărilor la şi 
de la organele judiciare;

- schimbarea domiciliului;

- schimbarea identităţii;

- schimbarea înfățişării.

- reinserţia în alt mediu social;

 - recalificarea profesională;

 - schimbarea sau asigurarea locului de 
muncă;

 - asigurarea unui venit până la găsirea 
unui alt loc de muncă.

IMPORTANT!! Solicitaţi organelor de urmărire penală să vă asigure măsurile de 
protecţie şi asistenţă prevăzute de lege în favoarea dumneavoastră, în măsura în 
care le consideraţi necesare.
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1. Identi�carea gradului în care comportamentele nesănătoase caracterizează 
populaţia României.

2. Identi�carea preocupării pentru sănătate și a măsurilor pe care populaţia din 
România le ia pentru a-și păstra starea de sănătate.

3. Identi�carea nivelului de cunoștinţe despre asistenţa medicală primară al 
populației adulte din România.

4. Descrierea comportamentului de accesare a serviciilor de sănătate în 
România. 

5. Identi�carea caracteristicilor relaţiei cu medicul de familie.
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Model de sesizare a 
organelor de cercetare penală
(numele instituţiei căreia vă adresaţi)

Domnule (conducătorul instituţiei căreia vă adresaţi),

Subsemnatul (numele dumneavoastră complet), fiul lui ______________ şi al 
______________, născut la data de __________, în localitatea ______________, 
domiciliat în (adresa completă, unde să puteţi primi citaţii şi orice altă corespondenţă 
necesară), act de identitate __ seria __ nr. ________, telefon _______, 

Formulez plângere penală/ denunţ

Împotriva numitului (vor fi trecute funcţia, numele instituţiei unde lucrează şi 
numele funcţionarului dacă este cunoscut).

În fapt:

La data de (se povesteşte fapta prevăzută de legea penală, în mod clar şi complet, 
menţionându-se toate detaliile cunoscute cu privire la momentul, locul, modul în 
care a fost săvârşită fapta. Întrebările la care trebuie să se răspundă neapărat sunt: 
Când? Cine? Ce a făcut? Cum a fost săvârşită respectiva faptă? Cine şi în ce mod a fost 
prejudiciat prin această faptă?).

În drept: (urmăriţi punct cu punct elementele constitutive ale infracţiunii astfel 
încât să demonstraţi că faptele se suprapun pe descrierea infracţiunii din codul penal 
sau alte legi penale). În susţinerea prezentei sesizări, aduc sau propun următoarele 
probe: (vor fi menţionate toate mijloacele de probă existente şi care pot susţine cele 
declarate: înscrisuri, martori, expertize, înregistrări etc.).

În soluţionarea prezentei plângeri sau prezentului denunţului vă solicit să 
îndepliniţi formele procedurale pentru administrarea următoarelor probe:

- cele despre care aveţi cunoştinţă, dar nu le puteţi administra;

- depoziţie/ interogatoriu pentru persoanele care au cunoştinţă despre faptele 
relatate (puteţi indica numele acestor persoane). Faţă de cele prezentate, vă rog 
să dispuneţi luarea măsurilor legale adecvate.

Data Numele în clar şi semnătura

 Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet, www.apti.ro, poate oferi soluţii 
pentru accesul la informaţii publice în format deschis, prin paginile web ale 
instituţiilor publice

 Asociaţia Pro Democraţia, www.apd.ro, poate sprijini participarea civică în 
administraţia locală, prin intermediul cluburilor locale din toată ţara

 Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – Centras, 
www.centras.ro, poate intermedia parteneriate între autorităţile administraţiei 
locale şi organizaţii neguvernamentale

 Centrul de Resurse Juridice, www.crj.ro, este specializat în prevenirea 
conflictelor de interese, poate oferi sprijin consilierilor de conduită/ etică, poate 
oferi asistenţă juridică în instanţă

 Centrul de Resurse pentru Participare Publică, www.ce-re.ro, poate asista 
procesele decizionale pentru a răspunde nevoilor concrete ale actorilor sociali

 Centrul pentru Jurnalism Independent, www.cji.ro, poate contribui la 
facilitarea dialogului cu presa locală, conform standardelor de profesionalism şi 
responsabilitate în mass-media

 Centrul Raţiu pentru Democraţie, www.ratiudemocracycenter.org, poate 
contribui la punerea în practică a ideilor privind valorile şi comportamentele 
democratice în administraţie

 Expert Forum, www.expertforum.ro, oferă asistenţă tehnică şi expertiză în 
reforma administraţiei şi integritatea sectorului public

 Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, www.fpdl.ro, poate contribui la 
îmbunătăţirea managementului din sectorul public

 Institutul pentru Politici Publice, www.ipp.ro, sprijină elaborarea şi adoptarea 
politicilor publice pentru reforma administraţiei

 Institutul Român de Training, www.irt.ro, poate contribui la formarea 
profesională a personalului din administraţia locală

 Societatea Academică din România, www.sar.org.ro, poate oferi soluţii de 
reformă la nivel local şi are expertiză privind prevenirea şi combaterea conflictelor 
de interese

 Transparency International – România, www.transparency.org.ro, este 
specializată în prevenirea şi combaterea corupţiei, inclusiv protecţia avertizorilor, 
şi are un centru specializat în consiliere pentru martorii şi victimele faptelor de 
corupţie

 Centrul pentru Politici Publice, www.cenpo.ro, oferă sprijin şi asistenţă 
pentru dezbaterea publică a proiectelor de politici publice şi de acte normative
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Listă verificare privind elementele
ce trebuie cuprinse în sesizare
Nu în toate cazurile modelele de sesizare au acelaşi format însă nu trebuie 

să uitaţi să precizaţi în orice sesizare veţi face organelor de cercetare penală 
următoarele elemente obligatorii:

1. elemente de identificare:

• identificarea autorităţii: numele instituţiei şi denumirea şefului autorităţii 
– dacă cunoaşteţi aceste elemente (Ex: Către Parchetul Naţional Anticorupţie, 
Domnului Procuror General);

• identificarea reclamantului: datele dumneavoastră (numele, prenumele, 
adresa de domiciliu, actul de identitate, locul de muncă şi funcţia dacă este cazul);

• identificarea făptuitorului: numele şi prenumele făptuitorului (domiciliul, locul 
de muncă şi funcţia – dacă cunoaşteţi aceste elemente).

2. elemente privind fapta:

• precizarea faptei (descrierea faptei reclamate cu toate elementele ei);

• precizarea elementului ilicit pe care îl reclamaţi: numirea faptei ilegale săvârşite 
(luare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu etc.) şi încadrarea legală dacă 
o cunoaşteţi;

• date concrete: data, locul, conjunctura.

3. precizarea oricăror probe care vă susţin sesizarea:

• înscrisuri: orice fel de acte şi documente care vă susţin cererea;

• martori (persoane care au luat la cunoştinţă săvârşirea faptei o dată, persoane 
care vă pot confirma spusele, alte persoane implicate în săvârşirea faptei);

• probe materiale (înregistrări, fotografii, obiecte delict ale infracţiunii etc.).

4. elemente privind cererea:

• solicitarea informării asupra modului de soluţionare a cererii;

• solicitarea de a beneficia de prevederile legii privind asistenţa şi protecţia 
martorilor;

• solicitarea de despăgubiri ca parte civilă dacă aţi suferit un prejudiciu.

5. alte elemente obligatorii:

• data;

• semnătura.

Echipa de implementare a proiectului: 

Ionuţ VASILCA – manager de proiect

Petru ŢĂGOREAN – responsabil evenimente

Dana IGNAT – responsabil financiar

Violeta VLAȘ – coordonator comunicare

Liviu ALEXE – psiholog, responsabil cercetare sociologică

Valentin TOPOLOIU – sociolog, responsabil cercetare sociologică
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