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1. INTRODUCERE

În România, dreptul fundamental la educație reprezintă o prioritate națională,
fiind dependent de asigurarea unui serviciu public educațional de calitate în vederea
satisfacerii interesului general.
Îndeplinirea dezideratelor generale privind serviciul public de învățământ
presupune existența integrității în toate aspectele activității instituționale la toate
nivelele, începând chiar cu activitatea unităților şcolare din învățământul
preuniversitar.
Integritatea implică respectarea unui sistem de principii în concordanță cu
dinamica vieții profesionale, şi anume: principiul modernizării eficiente a serviciului
public de învățământ, principiului bunei adminstrări și a reformei instituționale,
principiul transparenței în actul managerial, principiul preeminenței drepturilor,
libertăților și identităților, principiul liberei concurențe aplicate în educație şi
principiului responsabilității personale şi instituționale.
Lipsa integrității în oricare dintre aspectele menționate are drept efect
vulnerabilizarea la corupție. Corupția este un act, o faptă comisă cu intenție, de către o
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dezirabile pentru terți (materiale, rol şi statut profesional, proceduri etc.), care are ca
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persoană sau un grup de persoane, care prin poziția sau funcția sa controlează resurse
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obiect producerea unui avantaj pentru o persoană în detrimentul altora, cu scopul de a
obține un beneficiu privat (pentru sine sau pentru o alta persoană).
Un prim pas pentru prevenirea corupției în educație îl reprezintă evaluarea şi
identificarea la nivelul unităților de învățământ a proceselor instituționale vulnerabile la
corupție.
Importanța cunoaşterii domeniilor şi activităților instituționale vulnerabile la
fapte de corupție sau la acte neintegre constă în faptul că se crează premisele
necesare restabilirii situației anterioare prin determinarea şi implementarea măsurilor
adecvate. De asemenea, identificarea proceselor susceptibile de corupție oferă
posibilitatea unității de învățământ să ia măsurile necesare reconstituirii echilibrului
instituțional sau să transmită neregulile identificate către nivelul ierarhic superior sau
către instituțiile competente de rezolvarea acestora.
Ghidul present își propune să furnizeze un plus de cunoștințe de indentificare a
vulnerabilității la corupție a proceselor instituționale desfășurate în unitățile de
învățământ. Acest fapt se va realiza prin intermediul descrierii proceselor decizionale
care sunt implicate în managementul instituțional și a riscurilor care apar la nivelul
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acestor procese atunci când nu sunt respectate principiile mai sus menționate.
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2. SCOP ȘI OBIECTIVE

Scopul ghidului de față este reprezentat de intenția autorilor de a furniza
instrumente care să permită identificarea proceselor manageriale care prezintă riscuri
de vulnerabilitate la corupție.
•

Principiul modernizării eficiente a serviciului public este regăsit în

procesele de informatizare și modernizare a proceselor decizionale și în
procesele de comunicare cu partenerii sociali ai educației și de asemenea cu
societatea civilă.
•

Principiul bunei administrări presupune procese decizionale

funcționale pe criterii de eficiență si prioritizare.
•

Principiul transparenței este implicat în procesele decizionale prin

angajarea intregului corp didactic în toate deciziile de la nivelul instituției.
•

Principiul liberei concurențe în educație are în vedere furnizarea

criteriilor de evaluare a performanțelor și de promovare pe criterii de
competență.

este autentificat prin promovarea în instituție a tuturor drepturilor și
obligațiilor angajaților și totodată prin promovarea normelor legislative şi
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Principiul preeminenței drepturilor, a libertăților și identităților
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administrative interne astfel încât să existe un sistem intituțional de referință în
activitatea profesională a cadrelor didactice.
•

Principiul responsabilității poate fi observat în procesele de

promovare a eticii și deontologiei profesionale.
Obiectivele acestui ghid constau în punerea la dispoziția cititorului, în calitatea
sa de angajat al unei instituții de învățământ a unui set de criterii de identificare a
stilurilor de management vulnerabile la corupție. De asemenea, un alt obiectiv este să
furnizăm acestuia un chestionar care să permită recunoașterea unor procese
manageriale care presupun riscuri de vulnerabilitate la corupție. Acest chestionar are
caracter de testare a prezenței vulnerabilității la corupției, fără să pretindă că măsoară
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efectiv nivelul corupției dintr‐o instituție.
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3. CONCEPTUL DE CORUPȚIE

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de
corupție reglementează în articolul 2 regulile de comportament dezirabil în vederea
prevenirii faptelor de corupție.
Persoanele1 sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea
funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a
normelor de conduită profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și
intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori
însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani,
bunuri sau alte foloase necuvenite.
O interpretare per a contrario a acestui text legal, poate defini actele de corupție
ca fiind faptele săvârșite în exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor primite, cu
scopul dobândirii pentru sine sau pentru altul de avantaje sau alte foloase.
Corupția din perspectivă legislativă este reprezentată de faptele prevăzute de
Codul Penal și de legi speciale, și anume: infracțiunile de corupție, infracțiunile asimilate

Prevăzute la alineatul 1 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de
corupție.
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infracțiunilor de corupție și infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție.
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Nu orice faptă de abatere sau act de proastă administrare poate fi considerat faptă
de corupție. Specific infracțiunilor de corupție este intenția făptuitorului de a obține un
folos ilicit (patrimonial sau nepatrimonial) pentru sine sau pentru altul. Spre exemplu,
faptele săvârșite din neglijență sau incompetență nu pot fi considerate fapte de corupție
stricto‐sensu, deoarece sunt săvârșite din culpă și nu cu intenție, cu excepția situațiilor în
care culpa ascunde mobilul obținerii unui beneficiu privat.
Legea avertizorului de integritate2 lărgește cadrul de aplicare a prevederilor
instituției avertizării în interes public de la infracțiuni, la abaterile disciplinare și
contravenții, adică nu numai la faptele care presupun încălcarea legii penale, ci care
implică și nesocotirea deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări,
eficienței, eficacității, economicității sau transparenței.
Analizată din perspectivă comportamentală, corupția reprezintă o conduită
imorală, o abatere de la datoria asumată, un comportament inconsecvent așteptărilor
societății. Corupția se traduce prin crearea de inechități sociale în favoarea obținerii
propriului interes.
Definiția operațională a corupției utilizată în acest ghid preia sensul larg al
fenomenului corupției, ce include pe lângă faptele de corupție reglementate de legea
penală şi devierile de ordin profesional, abaterile de la normele deontologice aplicabile
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care semnalează încălcări ale legii
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profesiunii didactice, folosirea abuzivă a resurselor încredințate, încălcările normelor
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privind preeminența interesului public, nesocotirea principiilor administrării performante,
a managementului transparent și a conduitei profesionale de înaltă ținută morală, orice
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abatere de la onestitate și corectitudine în exercitarea atribuțiilor profesionale.
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4. INFRACȚIUNILE DE CORUPȚIE ÎN LEGEA PENALĂ

Infracțiunile de corupție sunt reglementate atât în Codul penal cât și prin Legea nr.
78/2000 care are ca obiect prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.
În sensul legii menționate, faptele de corupție sunt categorii de infracțiuni, acele acțiuni
care presupun:
o

luarea de mită – conform prevederilor art. 254 din Codul penal,

o

darea de mită – conform prevederilor art. 255 din Codul penal,

o

primirea de foloase necuvenite – conform prevederilor art. 256 din

Codul penal,
o

traficul de influență – conform prevederilor art. 257 din Codul penal.

De asemenea, tăinuirea bunurilor provenite din infracțiunile menționate mai sus,
acțiunea de asociere în vederea unei astfel de infracțiuni, falsul și uzul de fals realizat în
scopul de a ascunde faptele incriminate la art. 254 – 157, abuzul în serviciu contra
intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și abuzul în serviciu
prin îngrădirea unor drepturi, săvârșite în realizarea scopului urmărit, printr‐o infracțiune
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prevăzută la articolele menționate sau șantajul utilizat în același scop constituie
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Infracțiunile de spălare a banilor sau valorilor provenite ca urmare a faptelor
incriminate la secțiunea a 2 – a și a 3 – a legii speciale privind prevenirea, descoperirea și
sancționarea faptelor de corupție, cât și la art. 254 – 257, evaziunea fiscală asociată
faptelor de dare și luare de mită și foloase necuvenite sau trafic de influență sunt
considerate infracțiuni asociate celor de corupție. Inclusiv infracțiuni precum traficul de
droguri, traficul de persoane, nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor,
finanțarea actelor de terorism sunt asociate faptelor de corupție.
Tot fapte asociate cu infracțiunile de corupție sunt și folosirea unor documente
false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept a unor fonduri sau resurse
administrate de Comunitățile Europene. Schimbarea destinației acestor fonduri obținute
din bugetele sau resursele Comunităților Europene, fără a respecta prevederile legale
sunt de asemenea considerate fapte asociate infracțiunilor de corupție, conform art. 181
– 183 din Legea 78/2000.
În concluzie, orice faptă de dare de mită, de luare de mită sau de foloase
necuvenite sau de trafic de influență, cât și faptele asociate de tăinuire a acestora sau
cele care presupun utilizarea beneficiilor materiale sau non‐materiale ale acestor fapte
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sunt incriminate și sunt asociate tot cu fapte de corupție.
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5. VULNERABILITATEA INSTITUȚIONALĂ LA CORUPȚIE

Orice unitate de învățământ are în egală măsură caracteristicile unei instituții,
după cum de asemenea are și caracteristicile unei organizații. Atributul instituțional
permite unității de învățământ să funcționeze conform normelor juridice,
metodologice și deontologice specifice domeniului educațional, în timp ce funcția sa
organizațională este regăsită la nivelul proceselor administrative și în structura
ierarhică a instituției.
Compromiterea funcției instituționale a unității de învățământ presupune
lezarea efectivă a valorilor și scopului acesteia, după cum compromiterea funcției
organizaționale presupune lezarea eficienței activității educaționale și a relațiilor
socio‐profesionale existente în cadrul oricărei organizații, fiind în cele din urmă
compromisă performanța instuțională.
Dacă unitatea de învățământ, ca instituție trebuie înțeleasă ca o reglementare
de tip normativ, atunci din perspectivă organizațională aceasta va fi definită ca o
entitate care gestionează procese administrative ce vizează scopuri, structuri,
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activități umane și performanțe planificate și controlate. (Zlate, 2008)
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5.1. Procesele organizațional ‐ instituționale vulnerabile la corupție
Specific oricărei organizații sunt procesele administrative care se desfăsoară în
cadrul acesteia. În ghidul de față acestea interesează în mod special din perspectiva
unor principii de management care reduc vulnerabilitatea la corupție într‐o
organizație.
5.1.1. Prezentarea şi operaționalizarea principiului modernizării eficiente a
Serviciului Public
În scopul prevenirii corupției, activitatea instituțională va fi organizată conform
principiului modernizării eficiente a Serviciului Public. Un astfel de Serviciu Public va

stabilitate,

9

profesionalism,

9

transparență,

9

eficiență,

9

imparțialitate/echitate,

9

îmbunătățirea accesului la informații,

9

informatizare,

9

calitate,

9

integrarea feedback‐ul societății civile.
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Școala, fiind o instituție care oferă servicii publice, ar fi de dorit să susțină acest
principiu care în conținutul său presupune:
9

promovarea profesionalismului,

9

promovarea standardelor de calitate a serviciilor,

9

promovarea echității și imparțialității în oferirea de servicii

partenerilor actului educațional și clienților săi,
9

optimizarea accesului acestora la informațiile relevante de interes

pentru ei,
9

informatizarea cât mai multor servicii destinate lor,

9

culegerea și integrarea feedback‐ul societății civile în activitățile

sale specifice.

Practic, toate aceste procese de schimb, să fie proiectate la standarde moderne
de calitate și comunicare informațională.
Procesul de modernizare a serviciului public devine vulnerabil la corupție prin
nerespectarea acestui principiu. Accesul partenerilor actului educațional este
compromis, iar lipsa de feedback din partea societății civile favorizează regresia
dezvoltării instituționale.

Operaționalizarea PRINCIPIULUI: stabilitate, profesionalism, transparență

14
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Acte normative suport pentru implementarea acestui principiu:
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eficiență

imparțialitate/echitate,

îmbunătățirea

accesului

la

informații,

informatizare, calitate, integrarea feedback‐ul societății civile.
•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, consolidată

în 2009.
•

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes

•

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile

public.

publice, instituțiile publice şi din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
•

Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind înființarea, organizarea şi

funcționarea Agenției Naționale de Integritate.
•

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi

demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
•

Programul de la Stockholm adoptat de Consiliul European în

decembrie 2009

(2010/C115/01) – “O Europă deschisă şi sigură în serviciul

cetățenilor şi pentru protecția acestora”
•

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,

republicată.
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului
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contractual din autoritățile şi instituțiile publice.
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5.1.2. Prezentarea şi operaționalizarea principiului bunei administrări

În scopul prevenirii corupției, activitatea procesuală instituțională de
administrare eficientă va fi organizată conform principiului bunei adminstrări și a
reformei instituționale. O astfel de administrare de tip eficient va presupune:
9

eficiență economică,

9

atragere de fonduri,

9

managementul achizițiilor,

9

informatizare,

9

optimizare procedurală,

9

modernizare,

9

transparență,

9

integrarea feedback‐ului societății civile.

Un management, pentru a fi eficient trebuie să fie astfel orientat:
9

spre

costuri

cât

mai

bine

corelate

cu

productivitatea

instituțională;
9

diferențiat pe criterii de importanță și urgență.

La fel de important este ca:
managementul să identifice persoanele resursă din subordinea
Page

sa care pot atrage resursele alternative celor standard pentru sporirea
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9

informatizarea proceselor interne sunt în egală măsură prioritate

”0” pentru un management modern iar,
9

introducerea procedurilor de lucru care permit standardizarea

activității constituie o garanție a managementului calității în instituția
respectivă.

Procesele de management deficitare ca eficientă și cele deficitare ca
reformă administrativă sunt supuse unor decizii manageriale neperformante care riscă
să compromită resursele instituționale, să genereze costuri nefundamentate și să
vulnerabilizeze la corupție întreg procesul administrativ al unității de învățământ.
Acte normative suport pentru implementarea acestui principiu:

PRINCIPIUL: Principiului Bunei Adminstrări și a Reformei Instituționale
Operaționalizarea PRINCIPIULUI: eficiența economică, atragere de fonduri,
managementul achizițiilor, informatizare, optimizare procedurală, modernizare,

•

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

•

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația

Page

publică
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•

Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței

în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancționarea corupției.
•

Actul Consiliului UE din 26 iulie 1995 de elaborare a Convenției privind

protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
•

Actul Consiliului din 27 septembrie 1996 de elaborare a unui Protocol la

Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
•

Actul Consiliului din 19 iunie 1997 de elaborare a celui de‐al doilea

protocol la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților
Europene.
•

Programul de la Stockholm adoptat de Consiliul European in decembrie

2009 (2010/C115/01) – “O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetățenilor şi pentru
protecția acestora”
•

OMFP

nr.

946/2005

pentru

aprobarea

Codului

controlului

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.
•

OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea

neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor

Page
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publice naționale aferente acestora (art. 13 alin. 1).
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5.1.3. Prezentarea şi operaționalizarea principiului transparenței
În scopul prevenirii corupției, activitatea proceselor de management va fi
organizată conform principiului transparenței în actul managerial. O astfel de
administrare de tip eficient va presupune:
9

administrarea transparentă a resurselor,

9

transparența procesului decizional,

9

utilizarea transparentă a procedurilor de utilizare a resurselor,

care pot fi resurse materiale, financiare, umane, informaționale, logistice,
relaționale etc.,
9

integrarea feedback‐ului societății civile.

Acest fapt are în vedere că toți cei care suportă schimbări și efecte în urma
deciziilor de management trebuie să poată să fie parte a proceselor decizionale ale
instituției și să poată să ofere feed‐back asupra datelor implicate în actul deciziei.
Astfel, managementul resurselor instituționale trebuie să fie cunoscut în mod
oportun de către cei care compun personalul instituției și mai ales a structurilor
departamentale care vor pune în fapt aceste decizii.

Page

impune să fie cunoscute în orice arie de activitate a instituției.
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De asemenea, cunoașterea criteriilor conform cărora sunt luate deciziile se
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Lipsa transparenței în procesul decizional favorizează nerespectarea intereselor
de grup, disocierea grupurilor profesionale, scăderea gradului de coeziune a
membrilor instituției și totodată a congruenței angajaților față de valorile și scopurile
fixate instituțional.

Acte normative spport pentru implementarea acestui principiu:

PRINCIPIUL: Principiului Transparenței Actului Managerial.
Operaționalizarea PRINCIPIULUI: administrarea transparentă a resurselor,
transparența procesului decizional, utilizarea transparentă a procedurilor de utilizare
a resurselor, resursele în administrare sunt: materiale, financiare, umane,
informaționale, logistice, relaționale etc., integrarea feedback‐ului societății civile.
•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, consolidată în

•

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes

•

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația

2009 .

public.

Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei

în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri,

20
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prevenirea şi sancționarea corupției
•

Actul Consiliului UE din 26 iulie 1995 de elaborare Convenției privind

protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
•

Actul Consiliului din 27 septembrie 1996 de elaborare a unui Protocol

la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
•

Actul Consiliului din 19 iunie 1997 de elaborare a celui de‐al doilea

protocol la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților
Europene.
•

Programul de la Stockholm adoptat de Consiliul European în

decembrie 2009

(2010/C115/01) – “O Europă deschisă şi sigură în serviciul

cetățenilor şi pentru protecția acestora”
•

OMFP

nr.

946/2005

pentru

aprobarea

Codului

controlului

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la
entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,
republicat.
•

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de

Page
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afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției
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5.1.4. Prezentarea şi operaționalizarea principiului preeminenței normelor de drept
În scopul prevenirii corupției, este de dorit ca orice tip de management să fie
organizat conform principiului preeminenței drepturilor, libertăților și identităților și a
preeminenței dreptului. O bună administrare în virtutea acestui principiu va avea în
vedere:
9

protejarea drepturilor omului,

9

protejarea normelor de drept în general,

9

măsuri și acțiuni de informare şi formare în acest domeniu,

9

promovarea acestui principiu,

9

integrarea feedback‐ului societății civile.

Orice instituției modernă va fi interesată în virtutea acestui principiu de
următoarele aspect:
9

să promoveze cunoșterea tuturor normelor de drept și a

normelor interne care reglementează activitatea profesională în general, iar în
mod specific activitatea aferentă domeniul funcțional al acesteia.
9

drepturile și libertățile individuale care statuează demnitatea

umană vor fi de asemenea promovate fără rezervă printre cei care își

Acest fapt presupune o obligație morală, profesională și legală a fiecărui
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angajator.
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desfăşoară activitatea în această instituției.
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Lipsa promovării în instituție a acestui principiu al promovării normelor
vulnerabilizează capacitatea de reacție a angajaților față de deciziile manageriale,
compromite performanța profesională și deontologia aplicată instituțional și riscă să
permită abuzuri decizionale care favorizează corupția în procesul de management.
Acte normative suport pentru implementarea acestui principiu:

PRINCIPIUL: Principiului Preeminenței Drepturilor, Libertăților și Identităților
și a Preeminenței Dreptului
Operaționalizarea PRINCIPIULUI: protejarea drepturilor omului, protejarea
normelor de drept în general, măsuri și acțiuni de informare şi formare în acest
domeniu, promovarea acestui principiu, integrarea feedback‐ului societății civile.
•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, consolidată în

•

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea

2009.

faptelor de corupție.
•

Legea nr. 27 din 2002 pentru ratificarea Convenției penale privind

•

Ordonanța de Urgență nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcția

Page

Națională Anticorupție.
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corupția, Strasbourg 27 ianuarie 1999.
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•

Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite

împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.
•

Articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii

Europene.
•

Legea nr. 144 din 21 mai 2007

privind înființarea, organizarea şi

funcționarea Agenției Naționale de Integritate.
•

Actul Consiliului UE din 26 iulie 1995 de elaborare Convenției privind

protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
•

Actul Consiliului din 27 septembrie 1996 de elaborare a unui Protocol

la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
•

Actul Consiliului din 19 iunie 1997 de elaborare a celui de‐al doilea

protocol la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților
Europene.
•

Convenția Penală a Consiliului Europei privind corupția, semnată la

Strassbourg în 1999.
•

Convenția Civilă a Consiliului Europei asupra corupției, semnată la

Strasbourg în 4 noiembrie 1999.
•

Decizia‐cadru 2003/568/JAI privind combaterea corupției în sectorul

•

Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008 privind încheierea, în

privat.

24

numele Comunității Europene, a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva
Page

corupției.
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•

Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate de România în

cadrul mecanismului de cooperare și verificare (MCV) din 20 iulie 2011.
•

Raport al Comisiei UE către Consiliu privind modalitățile de participare

a Uniunii Europene la Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului
Europei din 6 iunie 2011.
•

Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul

European şi Comitetul Economic şi Social European privind Combaterea corupției în
UE din 6 iunie 2011.
•

Decizia Comisiei Europene (C(2011) 3673 final) de instituire a unui

mecanism UE de raportare cu privire la combaterea corupției pentru evaluare
periodică („Raportul UE privind combaterea corupției”).
•

Decizia Comisiei Europene din 28 septembrie 2011 de instituire a

Grupului de experți în domeniul corupției (2011/C 286/03).
•

Propunere de rezoluție: Rezoluția Parlamentului European referitoare

la eforturile UE de combatere a corupției din 7 septembrie 2011.
•

Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, adoptată la New York

la 31 octombrie 2003 (în vigoare din decembrie 2005).
•

Hotărârea CSM nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de

ordine interioară al instanțelor judecătoreşti, cu modificările şi completările
ulterioare.

25

Alte norme instituționale interne.
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DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI
ARTICOLUL 1
Toate ființele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt
înzestrate cu rațiune şi conştiință şi trebuie să se comporte unele față de celelalte în
spiritul fraternității.
ARTICOLUL 2
1. Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertățile proclamate
în prezenta Declarație, fără nici o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de
limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine natională sau socială,
avere, naştere sau orice alte împrejurări.
2. Pe lângă aceasta, nu se va face nici o deosebire bazată pe statutul politic,
juridic sau internațional al țării sau al teritoriului de care aparține o persoană, fie
această țară sau teritoriu independente, sub tutelă, neautonome sau supuse unei
limitări oarecare a suveranității.
ARTICOLUL 3
Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate şi la securitatea sa.

Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici în robie; sclavia şi traficul cu sclavi sunt

Page

interzise sub toate formele lor.
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ARTICOLUL 4
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ARTICOLUL 5
Nimeni nu va fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane
sau degradante.
ARTICOLUL 6
Fiecare are dreptul să i se recunoască personalitatea sa juridică, oriunde s‐ar
afla.
ARTICOLUL 7
Toți oamenii sunt egali în fața legii şi au dreptul fără deosebire la o protecție
egală a legii. Toți oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva oricărei discriminări
care ar încălca prezenta Declarație şi împotriva oricărei provocări la o astfel de
discriminare.
ARTICOLUL 8
Orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanțelor judiciare
competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt
recunoscute prin constituție sau prin lege.
ARTICOLUL 9

Page
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Nimeni nu poate fi arestat, deținut sau exilat în mod arbitrar.
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ARTICOLUL 10
Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod
echitabil şi public de un tribunal independent şi imparțial, care va hotărî fie asupra
drepturilor şi obligațiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală
îndreptată împotriva ei.
ARTICOLUL 11
1. Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când
vinovăția sa va fi dovedită în mod legal în cursul unui proces public în cadrul căruia i s‐
au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.
2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul în
care au fost comise, nu constituiau un act delictuos potrivit dreptului național sau
internațional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât aceea
care era aplicabilă în momentul în care a fost comis actul delictuos.
ARTICOLUL 12
Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viața sa particulară, în
familia sa, în domiciliul său ori în corespondență, nici al unor atingeri ale onoarei sau
reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor astfel de
imixtiuni sau atingeri.

1. Orice persoană are dreptul să circule liber şi să‐şi aleagă reşedința în
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interiorul unui stat.
2. Orice persoană are dreptul să părăsească orice țară, inclusiv țara sa, şi de a
reveni în țara sa.
ARTICOLUL 14
1. În cazul persecuției, orice persoană are dreptul să caute azil şi să beneficieze
de azil în alte țări.
2. Acest drept nu poate fi invocat în cazul unor urmăriri penale bazate pe
comiterea unei crime de drept comun sau pe acțiuni contrare scopurilor şi principiilor
Națiunilor Unite.
ARTICOLUL 15
1. Orice individ are dreptul la o cetățenie.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa nici de dreptul de a‐
şi schimba cetățenia.
ARTICOLUL 16
1. Cu începere de la vârsta nubilă, bărbatul şi femeia fără nici o restricție în
privința rasei, cetățeniei sau religiei, au dreptul să se căsătorească şi să întemeieze o
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Ei au drepturi egale la încheierea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la
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familie.

desfacerea ei.
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2. Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimțământul liber şi deplin al
viitorilor soți.
3. Familia este elementul natural şi fundamental al societății şi are dreptul la
ocrotire din partea societății şi a statului.
ARTICOLUL 17
1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură cât şi în asociere cu
alții.
2. Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.
ARTICOLUL 18
Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinței şi a religiei; acest
drept implică libertatea de a‐şi schimba religia sau convingerile precum şi libertatea
de a‐şi manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atât în public
cât şi privat, prin învățământ, practici, cult şi îndeplinirea de rituri.
ARTICOLUL 19
Orice individ are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică
dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi de a
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răspândi, fără considerații de frontieră, informații şi idei prin orice mijloc de exprimare.
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ARTICOLUL 20
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.
2. Nimeni nu poate fi obligat să facă parte dintr‐o asociație.
ARTICOLUL 21
1. Orice persoană are dreptul să participe la conducerea treburilor publice ale
țării sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanți liber aleşi.
2. Orice persoană are dreptul de acces, în condiții de egalitate, la funcțiile
publice ale țării sale.
3. Voința poporului este baza puterii de stat, această voință trebuie să fie
exprimată prin alegeri oneste care trebuie să aibă loc periodic, prin sufragiu universal
egal şi prin vot secret sau după o procedură echivalentă care să asigure libertatea
votului.
ARTICOLUL 22
Orice persoană, în calitate de membru al societății, are dreptul la securitate
socială; ea este îndreptățită să obțină satisfacerea drepturilor economice, sociale şi
culturale indispensabile pentru demnitatea şi libera dezvoltare a personalițării sale,
prin efort național şi cooperare internațională, ținându‐se seama de organizarea şi de
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resursele fiecărei țări.
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ARTICOLUL 23
1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții
echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire împotriva şomajului.
2. Toți oamenii au dreptul, fără nici o discriminare, la salariu egal pentru muncă
egală.
3. Orice om care munceşte are dreptul la o remunerație echitabilă şi
satisfăcătoare care să‐i asigure lui precum şi familiei sale o existență conformă cu
demnitatea umană şi completată, dacă este cazul, cu alte mijloace de protecție
socială.
4. Orice persoană are dreptul să întemeieze cu alte persoane sindicate şi de a
se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.
ARTICOLUL 24
Orice persoană are dreptul la odihnă şi la timp liber şi îndeosebi la o limitare
rezonabilă a timpului de muncă, precum şi la concedii periodice plătite.
ARTICOLUL 25
1. Orice persoană are dreptul la un nivel de viață corespunzător asigurării
sănătății sale, bunăstării proprii şi a familiei, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea,

cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență ca urmare a unor împrejurări
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asigurare în caz de şomaj, de boală, de invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în alte
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locuința, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare, are dreptul la
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independente de voința sa.
2. Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire speciale. Toți copiii, indiferent
dacă s‐au născut în cadrul sau în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire socială.
ARTICOLUL 26
1. Orice persoană are dreptul la educație. Educația trebuie să fie gratuită, cel
puțin în ce priveşte învățământul elementar şi de bază. Învățământul elementar este
obligatoriu. Învățământul tehnic şi profesional trebuie să fie accesibil tuturor; accesul
la studii superioare trebuie să fie deschis tuturor pe baza deplinei egalități, în funcție
de merit.
2. Educația trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane şi
întărirea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertățile fundamentale. Ea
trebuie să stimuleze înțelegerea, toleranța şi prietenia între toate popoarele şi între
toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activității Organizației
Națiunilor Unite pentru menținerea păcii.
3. Părinții au, cu prioritate, dreptul să aleagă felul educației care urmează să fie
dată copiilor lor.
ARTICOLUL 27

colectivității, să se bucure de arte şi să participe la progresul ştiințific şi la binefacerile
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care rezultă din acesta.
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1. Orice persoană are dreptul să ia parte în mod liber la viața culturală a
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2. Fiecare are dreptul la protecția intereselor morale şi materiale care decurg
din orice operă ştiințifică, literară sau artistică al cărei autor este.
ARTICOLUL 28
Fiecare persoană are dreptul să beneficieze, pe plan social şi internațional, de
existența unei ordini care să permită ca drepturile şi libertățile enunțate în prezenta
Declarație să‐şi poată găsi o realizare deplină.
ARTICOLUL 29
1. Individul are îndatoriri față de colectivitate, numai în cadrul acesteia fiind
posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalității sale.
2. În exercitarea drepturilor şi libertăților sale, fiecare persoană este supusă
numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi
respectului drepturilor şi libertăților celorlalți şi în vederea satisfacerii cerințelor juste
ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale, într‐o societate democratică.
3. Aceste drepturi şi libertăți nu vor putea, în nici un caz, să fie exercitate
contrar scopurilor şi principiilor Organizației Națiunilor Unite.
ARTICOLUL 30
Nici o prevedere a prezentei Declarații nu poate fi interpretată ca implicând
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săvârşi vreun act care să conducă la desființarea drepturilor şi libertăților enunțate în
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pentru un stat, un grup sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a

prezenta Declarație.

34

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

„Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”
- Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”Cod SMIS 30342

5.1.5. Prezentarea şi operaționalizarea principiului concurenței

În scopul prevenirii corupției, deciziile de management care privesc procese de
selecție și promovare pe criterii de competență vor fi organizate conform principiului
liberei concurențe aplicat în educație. O bună administrare în virtutea acestui
principiu va presupune:
9

acces liber la serviciile de educație,

9

acces liber de a furniza servicii de educație conform prevederilor

9

acces la ocuparea pozițiilor profesionale,

9

acces la informații de interes profesional,

9

acces

legale,

la

informații

privind

oportunitățile

de

dezvoltare

profesională,
9

acces la informații privind cariera,

9

promovarea criteriilor nediscriminatorii pentru accederea la

resurse,
9

criterii nediscriminatorii pentru obținerea ratingului personal sau

egalitatea de șanse,

9

integrarea feedback‐ului societății civile.
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instituțional,
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Activitatea de management desfășurată în virtutea acestui principiu
presupune:
9

elaborarea transparentă a criteriilor de evaluare a personalului și

de promovare a strategiilor de management a performanțelor.
9

va presupune totodată cunoașterea criteriilor de dezvoltare a

careriei și
9

cunoșterea oportunităților de evoluție profesională și de

promovare instituțională.

Toate aceste principii se recomandă să fie făcute cunoscute în mod transparent
și nepreferențial pentru a asigura egalitatea de șanse pentru toți lucrătorii din
organizație.
Încălcarea principiului liberei concurențe în procesul de selecție şi promovare
instituțională se va reflecta fără rezervă în performanța instituțională, în promovarea
discreționară a specialiștilor din domeniul educațional pe posturi profesionale sau în
funcții de conducere. De asemenea, un proces de selecție viciat prin lipsa unor criterii
explicite și transparente de valorificare a performanței va permite penetrarea prin
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Acte normative suport pentru implementarea acestui principiu:

36

acte de corupție a procesului decizional.
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PRINCIPIUL: Principiului Liberei Concurențe Aplicat în Educație
Operaționalizarea PRINCIPIULUI: acces liber la serviciile de educație, acces
liber de a furniza servicii de educație conform prevederilor legale, acces la ocuparea
pozițiilor profesionale, acces la informații de interes profesional, acces la informații
privind oportunitățile de dezvoltare profesională, acces la informații privind cariera,
criterii nediscriminatorii pentru accederea la resurse, criterii nediscriminatorii pentru
obtinerea ratingului personal sau instituțional, egalitatea de șanse, integrarea
feedback‐ului societății civile.
•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, consolidată în

•

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes

•

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația

2009.

public.

publică.
•

Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței

în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancționarea corupției.

publice, instituțiile publice şi din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
•

Ordinul 4492 din 6 iulie 2005 al Ministerului Educației si Cercetării
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Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile
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privind promovarea eticii profesionale în universități.
•

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
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republicată.
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5.1.6. Prezentarea şi operaționalizarea principiului responsabilității
În scopul prevenirii corupției, activitatea managerială va fi organizată conform
principiului responsabilității. O bună administrare în virtutea acestui principiu va
presupune acțiuni care vizează:
9

integritatea,

9

responsabilitatea personală și instituțională,

9

etica,

9

deontologia,

9

conflictul de interese,

9

declararea averilor,

9

calitatea de avertizor,

9

buna credintă,

9

integrarea feedback‐ului societății civile etc.

Demersurile instituționale organizate conform unui management ferit de
vulnerabilitate la corupție vor promova:
9

criterii deontologice specifice conduitei profesionale adecvate
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domeniul de activitate specific.
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9

vor promova de asemenea oportunitatea de oferire de feedback

din partea propriilor angajați și din partea societății civile cu privire la aspectele
de ordin deontologic și moral ale instituției sau ale angajaților săi,

Buna credință şi lipsa conflictului de interese vor fi statuate ca valori
comunicate deschis în instituție.
Procesele manageriale care promovează etica profesională, responsabilitatea
deontologică și civismul instituțional vor avea ca rezultat integritatea instituțională și
individuală a personalului care își desfășoară activitatea în respectiva unitate de
învățământ.
Acte normative suport pentru implementarea acestui principiu:
PRINCIPIUL: Principiul Responsabilității
Operaționalizarea PRINCIPIULUI: integritatea, responsabilitatea personală și
instituțională, etica, deontologia, conflictul de interese, declararea averilor, calitatea
de avertizor, buna credință, integrarea feedback‐ului societății civile etc.
•

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, consolidată

în 2009.

faptelor de corupție.
•

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
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Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea
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•

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația

publică.
•

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile

publice, instituțiile publice şi din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
•

Ordinul 4492 din 6 iulie 2005 al Ministerului Educației şi Cercetării

privind promovarea eticii profesionale în universități.
•

Legea nr. 144 din 21 mai 2007

privind înființarea, organizarea şi

funcționarea Agenției Naționale de Integritate.
•

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,

republicată.
•

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului

contractual din autoritățile şi instituțiile publice.
•

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,

republicată.
•

H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al

polițistului.
•

Hotărârea CSM nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al

judecătorilor şi procurorilor.
•

OMFP

nr.

946/2005

pentru

aprobarea

Codului

controlului

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la

41

entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,
Page

republicat.
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•

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi

demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
•

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite

cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau
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funcției.
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6. STILUL DE MANAGEMENT ȘI VULNERABILITATEA LA CORUPȚIE

Ghidul prezent nu își propune să facă o descriere complexă a stilurilor de
management în funcție de criterii multiple, ci să atraga atenția asupra unor stiluri de
conducere care poate fi vulnerabile la corupție chiar dacă în ceea ce privește
atingerea obiectivelor instituționale un astfel de stil poate fi considerat eficient.
Totuși, criteriul de diferențiere între un stil vulnerabil la corupției va fi dat de gradul
de promovare a participării la actul decizional al angajaților din subordine.
Caracteristicile unui stil participativ:
9

Personalul din subordine este încurajat să participe la întreg

procesul de management;
9

Angajații sunt încurajați să îşi comunice orice idee cu caracter

Promovează norme şi criterii de apreciere a performanțelor;

9

Este încurajată concurența pe criterii transparente;

9

Menține un grad ridicat de coeziune a colaboratorilor;

9

Exercită o delegare rațională a responsabilităților și autorității;

9

Sunt încurajate relațiile interumane și de suport reciproc atât pe

orizontală cât și pe verticală în instituție;
9

Este promovată transparența decizională;

43
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profesional;
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9

Sunt promovate normele care reglementează activitatea în

domeniu;
9

Sunt operate măsurători ale procesului decizional pe criterii de

performanță.

Caracteristicile unui stil non‐participativ, dominant:
9

Conducătorii au o nevoie acută de a domina

9

Nu sunt interesați de ideile celorlalți

9

Nu acceptă inițiativele celorlalți

9

Tind să își impună propriile idei în procesul decizional

9

Acceptă discuții de regulă doar cu cei care îi susțin

9

Stabilesc singuri obiective pentru instituție și subordonați

9

Cu cât sunt mai autoritari cu atât mai mult stilul de management

este bazat pe ordine date decât pe consultarea subordonaților;
9

Nu promovează ideea de carieră și de aspirații profesionale

9

Angajații tind să fie timorați și fără inițiativă

9

Nu sunt interesați să promoveze transparența

9

Nu promovează criterii obiective de evaluare a performanțelor

9

Nu

promovează

etica

profesională

și

responsabilitatea
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Se poate înțelege ușor din descrierile de mai sus că un stil de management non‐
participativ riscă să încalce toate principiile unui management securizat față de
vulnerabilitatea la corupție.
Încălcând principiul promovării transparenței decizionale riscă să fie
compromise:
9

principiul echității,

9

principiul liberei concurențe,

9

principiul drepturilor şi libertăților individuale,

9

principiul responsabilității personale,

9

principiul promovării unei imagini deschise a serviciului public,

9

principiul administrării performante și nu în ultimul rând a

progresului instituțional și a modernizării instituției.

Opusul acestui stil de management orientat pe încurajarea participării
subordonaților la actul de management, pe promovarea transparenței şi a criteriilor
de performanță prezintă un risc semnificativ mai mic de vulnerabilitate la corupție
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7. MODALITĂȚI DE SESIZARE A FAPTELOR SUSCEPTIBILE DE CORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE



Avertizarea în interes public – avertizorul de integritate



Sesizarea pe cale administrativă



Sesizarea pe cale judiciară

AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

¾

Necesitatea reglementării instituției avertizorului de integritate

Lupta împotriva corupției presupune cooperarea persoanelor ce își desfășoară
activitatea în sectorul public, cadrul normativ existent venind în sprijinirea acestei
necesități de implicare activă prin crearea instrumentului de siguranță denumit generic
“avertizorul de integritate”. Astfel, prevederile legale încurajează în România contribuția
persoanelor de bună‐credință la promovarea integrității publice.
¾

Cadrul legislativ

Sediul materiei avertizorului de integritate este Legea nr. 571/2004 privind
protecția

personalului

din

autoritățile

publice,

instituțiile

publice
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¾

Delimitări conceptuale

Avertizorul de integritate reprezintă persoana care reclamă sau sesizează cu bună‐
credință o faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a
principiilor bunei administrări, a eficienței, eficacității, economicității și transparenței și
care este încadrată într‐o instituție publică. Dintre entitățile publice cărora le sunt
aplicabile prevederile acestei legi se numără și unitățile de învățământ, deoarece acestea
sunt finanțate din bugetele publice și urmăresc obținerea unui interes public.
Conform art. 3 din Legea 571/2004, avertizorii de integritate pot fi: funcționarii
publici, personalul contractual al entității publice conform dispozițiilor Codului Muncii și
personalul care își desfășoară activitatea în baza unor statute speciale (din această
categorie fac parte cadrele didactice).
¾

Cui se adresează avertizorul de integritate pentru a face sesizarea?

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale,
poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a)

șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

b)

conducătorului autorității publice, al instituției publice sau al unității

bugetare 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;
comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității
Page

publice, instituției publice sau unităților bugetare din care face parte persoana care a
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încălcat legea;
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d)

organelor judiciare;

e)

organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și

al incompatibilităților;
f)

comisiilor parlamentare;

g)

mass‐media;

h)

organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;

i)

organizațiilor neguvernamentale.

¾

Instrumentele de protecție a avertizorului de integritate

Protecția avertizorului de integritate este asigurată prin reglementarea unei
proceduri administrative, a unei procedure judiciare și a unei proceduri speciale specifică
avertizării în interes public.
9

Protecția

sub

aspect

administrativ

vizează

ascunderea

identitățiiavertizorului pe toată perioada cercetărilor efectuate de către comisia de
disciplină sau de către alt organism similar, în situația în care cel reclamat prin avertizarea
în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție
și evaluare a avertizorului.
Avertizorul de integritate este protejat și prin beneficiul prezumției relative de
bună‐credință, ce poate fi răsturnată prin proba contrară. În acest sens, prevederile Legii

demonstrată de către avertizor, ci reaua‐credință trebuie probată de către cel reclamat.

48
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În cazul în care avertizorul este cercetat disciplinar ca urmare a unui act de
avertizare, acesta poate solicita comisiei de disciplină sau organismului similar care se
ocupă de cercetarea abaterii disciplinare, să participe la cercetări un reprezentant al
presei și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Nerespectarea
solicitării avertizorului atrage sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare
aplicate.
9

Protecția judiciară privește cazurile referitoare la litigiile de muncă sau la

cele privitoare la raporturile de serviciu. Conform art. 9 din Legea 571/2004, instanța de
judecată poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui
avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public,
făcută cu bună credință.
Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o
abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare
din cadrul aceleiași autorități, instituții publice sau unități bugetare, pentru a înlătura
posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public,
protejate prin prezenta lege.
9

Avertizarea în interes public presupune reclamarea infracțiunilor de

corupție, infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunilor în legatură

Europene. În aceste cazuri, avertizorul va fi protejat din oficiu prin aplicarea prevederilor
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art.12 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, și anume
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protecția datelor de identitate a avertizorului protejat.
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SESIZAREA PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Principala modalitate de sesizare a faptelor susceptibile de corupție în educație
o reprezintă adresarea de petiții Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului. Depunerea petițiilor se poate face fie în format fizic la sediul instituției, fie
în format electronic on‐line.
În cadrul proiectului „Prevenirea corupției în educație prin informare, formare
și responsabilizare", a fost dezvoltat un portal cu multiple funcții, una dintre aceste
funcții fiind introducerea petițiilor cu privire la săvârșirea faptelor de corupție. Portalul
poate fi accesat:
-

în mod direct pe site‐ul www.educatiepentruviitor.edu.ro ;

de pe site‐ul proiectului www.educatiepentruviitor.ro, cu trimitere la

portal prin secțiunea “Acces portal sesizări fapte de corupție în educație”;
-

de pe site‐ul Ministerului Educației Naționale www.edu.ro, cu trimitere

la portal prin secțiunea “Sesizează fapte de corupție”.
În cadrul instituției, sesizarea faptelor personalului contractual ce constituie
abateri profesionale, fără a întruni condițiile infracțiunii, se poate face prin
intermediul plângerilor scrise adresate directorului unității de învățământ sau
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Consiliului de administrație.
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Conform Legii 128/1997 privind statutul cadrului didactic, personalul didactic
de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și
de control pot răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit
contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de
comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției.
Propunerea de sancționare se face de către directorul unității de învățământ
sau de cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administrație ori ai
consiliului profesoral.

EXEMPLU DE ABATERE DISCIPLINARĂ conform Legii educației naționale nr.
1/2011:
Notarea elevilor fără utilizarea și respectarea standardelor naționale și a
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metodologiilor de evaluare.

52

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

„Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”
- Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”Cod SMIS 30342

SESIZAREA PE CALE JUDICIARĂ

Codul de procedură penală reglementează în articolul 221 modurile de sesizare
a organelor judiciare în cazul săvârșirii unei fapte de corupție: plângerea, denunțul ori
sesizarea din oficiu.

¾

Plângerea reprezintă încunoştințarea făcută de o persoană fizică sau de

o persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s‐a cauzat printr‐o infracțiune de
corupție.
Plângerea penală:
‐ trebuie să conțină datele de identificare a părții vătămate,
‐ cuprinde descrierea faptei care formează obiectul plângerii,
‐ indică făptuitorului, dacă este cunoscut,
‐ indică mijloacelor de probă în susținerea învinuirii.
Plângerea poate fi formulată în scris sau oral, făcându‐se personal sau
prin mandatar cu mandat special.

¾

Denunțul reprezintă încunoştințarea făcută de către o persoană fizică

sau de către o persoană juridică despre săvârşirea unei infracțiuni de corupție. Spre

comiterea infracțiunii, inclusiv de făptuitor (autodenunț).
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deosebire de plângere care poate fi făcută doar de persoana vătămată prin săvârșirea
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Denunțul cuprinde aceleași informații ca și plângerea penală.
Denunțul poate fi formulat în scris sau oral, în cazul denunțului oral
sesizarea consemnându‐se într‐un proces‐verbal de către organul în fața căruia a
fost făcut.
EXEMPLU
În cazul instituției avertizorului de integritate, dacă comisia de disciplină care
este sesizată cu săvârșirea unei fapte neintegre constată că acea faptă
întrunește conținutul constitutiv al unei infracțiuni, transmite constatarea
conducătorului instituției care va sesiza de îndată organul de cercetare
penală competent.

Denunțul anonim 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.

¾

În situația constatării în mod direct sau prin intermediul mijloacelor de

informare în masă a săvârșirii unei infracțiuni de corupție, organele de urmărire
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penală se sesizează din oficiu.
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Introduceți

Citiți cu atenție

valoarea

8. CRITERII DE DIAGNOSTIC AL FENOMENULUI CORUPȚIEI ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ

Chestionarul de mai jos vă permite să evaluați dacă vulnerabilitatea la corupție
în instituția în care lucrați este mare sau dacă dimpotrivă este redusă.
Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos şi marcaşi cu ”0” dacă NU sunteți de
accord cu enunțul și cu cifra ”1” dacă sunteți de acord cu el. Apreciați întrebarea în
raport cu experiența dumneavoastră instituțională.
Adunați toate punctele obținute și calculați scorul total.
Cu cât punctajul este mai mare, cu atât vulnerabilitatea la corupție în instituția
în care vă desfășurați activitatea este mai mare. Cu cât punctajul este mai mic, cu atât
instituția în care vă desfăşurați activitatea este mai ferită de corupție.

Un scor între 1 și 10, presupune un risc scăzut de corupție.

Un scor peste 31 este un punctaj care presupune un risc mare de corupție.
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Un scor între 21 și 30, presupune un risc crescut de corupție.

55

Un scor între 11 și 20, presupune un risc moderat de corupție.
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1.

În instituția în care lucrez sunt angajați, doar

profesioniști de bună calitate
2.

Toate deciziile care se iau sunt comunicate angajaților

3.

Şefii mei sunt interesați ca să existe mereu un dialog

între şcoală şi societatea civilă
4.

Există un site al unității scolare în care lucrez

5.

Pe site‐ul şcolii pot fi discutate orice probleme

privitoare la şcoală
6.

Managementul şcolii este mereu interesat de

calitatea serviciilor oferite
7.

Există o cultură a relației cu angajații

8.

Există o cultură a relației cu societatea civilă

9.

Părinții pot vedea situația şcolară a elevilor pe

internet
10.

Elevii își pot vedea situația școlară din contul propriu

de internet pe site
11.

Pe site‐ul universității sunt prezentate rapoarte și
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12.

În instituția în care lucrez sunt oameni care pot să

atragă mereu sponsorizări şi fonduri din resurse alternative
13.

Banii sunt gestionați cu multă atenție

14.

Întotdeauna se fac calcule privind oportunitatea

cheltuielilor
15.

Managerii şcolii sunt interesați ca şcoala noastră să se

modernizeze
16.

În instituția în care lucrez sunt standard clare de

calitate
17.

În instituția în care lucrez sunt proceduri clare de

atingere a performanțelor
18.

Avem specialiști în managementul achizițiilor

19.

Profesorii au acces la internet în mod permanent în

cadrul unității şcolare

20.

Consider că există prea mult personal în zona

administrativă
21.

Sunt promovate în mod clar criteriile de performanță
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22.

Întotdeauna suntem consultați când se iau decizii

23.

Ştim întotdeauna care sunt categoriile de cheltuieli

ale şcolii

24.

Întotdeauna

sunt

prezentate

public

toate

oportunitățile de dezvoltare personală
25.

Dacă ne spunem punctul de vedere cu privire la

deciziile luate, nu se supără nimeni
26.

În şcoală sunt promovate drepturile omului

27.

Se organizează (periodic sau ori de câte ori este

necesar) şedinte pentru a discuta legi şi metodologii
28.

Toate regulamentele şcolii sunt promovate pe site‐ul

acesteia
29.

Îmi cunosc foarte bine drepturile și obligațiile

profesionale
30.

Sunt

întotdeauna

promovați

oamenii

cei

mai

competenți

În şcoală sunt făcute publice toate oportunitățile
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31.
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privind cariera
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32.

Toți colegii sunt încurajați să evolueze profesional

33.

Deontologia profesională este cunoscută de către tot

personalul
34.

Suntem

încurajați

să

anunțăm

orice

abatere

profesională sau comportamentală.

35.

Întotdeauna suntem încurajați să semnalizăm orice

comportament deficitar din punct de vedere deontologic
36.

Situațiile de incompatibilitate sunt întotdeauna

comunicate
Deciziile se iau întotdeauna în colectivele de colegi

38.

Toți colegii mei sunt foarte bine pregătiți

39.

Şefii mei sunt foarte buni manageri

40.

Sunt mulțumit de şcoala în care lucrez
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SECȚIUNE DEDICATĂ PROMOVĂRII DEZVOLTĂRII DURABILE

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând
cu anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul
European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii
Europene, căreia i‐a fost adaugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002.3
Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED), în raportul "Viitorul
nostru comun", cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland defineşte conceptul
de dezvoltare durabilă ca fiind "dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a‐și satisface
propriile nevoi".
În sens global, dezvoltarea durabilă este un proces de schimbare, în care
exploatarea resurselor, dirijarea investițiilor, orientarea dezvoltărilor tehnologice şi
schimbările instituționale sunt toate în armonie şi măresc atât capacitățile curente cât
şi pe cele viitoare de a satisface necesitățile şi aspirațiile umane.4

3

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013‐2020‐2030, Bucureşti, 2008.
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Cristina Alpopi, Principiile dezvoltării durabile, Cercetări practice şi teoretice în Managementul Urban, Anul 2,
Nr. 3, 2007, pag. 2.
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Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte de
vedere prin următoarele elemente care definesc şi abordarea denumită şi bio‐ geo‐
fizică: 5
• economic: eficiență, creştere, stabilitate;
• social: nivel de trai, dialog social şi delegarea responsabilităților,
protejarea culturii/patrimoniului;
• ecologic: biodiversitate/ rezistența sistemelor, resurse naturale, evitarea

5

Page
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poluării.

Idem, pag. 1.
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SECȚIUNE DEDICATĂ PROMOVĂRII EGALITĂȚII DE ȘANSE ŞI PRINCIPIULUI
LIBEREI CONCURENȚE
Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene reglementează
egalitatea de şanse ca fiind unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor
Structurale.
Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei
persoane la viața economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie,
vârstă, dezabilități sau orientare sexuală.
Legislația românească reglementează principiul egalității de şanse pentru
femei şi bărbați în următoarele domenii: domeniul muncii; accesul la educație,
sănătate, cultură şi informare; participarea la luarea deciziei; domeniul furnizării şi
accesului la bunuri şi servicii.
O bună administrare în virtutea principiului liberei concurențe aplicat în
educație presupune: acces liber la serviciile de educație, acces liber de a furniza
servicii de educație conform prevederilor legale, acces la ocuparea pozițiilor
profesionale, acces la informații de interes profesional, acces la informații privind
oportunitățile de dezvoltare profesională, acces la informații privind cariera, criterii
nediscriminatorii pentru accederea la resurse, criterii nediscriminatorii pentru

62

obținerea ratingului personal sau instituțional, egalitatea de șanse, integrarea
Page

feedback‐ului societății civile.
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Actul Consiliului UE din 26 iulie 1995 de elaborare a Convenției privind
protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
Actul Consiliului din 27 septembrie 1996 de elaborare a unui Protocol la
Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
Actul Consiliului din 19 iunie 1997 de elaborare a celui de‐al doilea protocol la
Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul
European şi Comitetul Economic şi Social European privind Combaterea corupției în
UE din 6 iunie 2011.
Convenția Penală a Consiliului Europei privind corupția, semnată la Strassbourg
în 1999.
Convenția Civilă a Consiliului Europei asupra corupției, semnată la Strasbourg în
4 noiembrie 1999.
Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, adoptată la New York la 31
octombrie 2003 (în vigoare din decembrie 2005).
Decizia‐cadru 2003/568/JAI privind combaterea corupției în sectorul privat.
Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008 privind încheierea, în numele
Comunității Europene, a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției.
Decizia Comisiei Europene (C(2011) 3673 final) de instituire a unui mecanism
UE de raportare cu privire la combaterea corupției pentru evaluare periodică
(„Raportul UE privind combaterea corupției”).

Page

H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al
polițistului.
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Decizia Comisiei Europene din 28 septembrie 2011 de instituire a Grupului de
experți în domeniul corupției (2011/C 286/03).

64

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

„Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”
- Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”Cod SMIS 30342

Hotărârea CSM nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al
judecătorilor şi procurorilor.
Hotărârea CSM nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine
interioară al instanțelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, consolidată în 2009.
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de
corupție.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancționarea corupției. Legea nr. 27 din 2002 pentru ratificarea Convenției penale
privind corupția, Strasbourg 27 ianuarie 1999.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu
gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției.
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată.
Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva
corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile şi instituțiile publice.
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Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea
Agenției Naționale de Integritate.
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Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice,
instituțiile publice şi din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
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Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,
organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative.
OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.
Ordinul 4492 din 6 iulie 2005 al Ministerului Educației şi Cercetării privind
promovarea eticii profesionale în universități.
Ordonanța de Urgență nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Direcția Națională
Anticorupție.
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor
apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora (art. 13 alin. 1).
Programul de la Stockholm adoptat de Consiliul European in decembrie 2009
(2010/C115/01) – “O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetățenilor şi pentru
protecția acestora”
Propunere de rezoluție: Rezoluția Parlamentului European referitoare la
eforturile UE de combatere a corupției din 7 septembrie 2011.
Raport al Comisiei UE către Consiliu privind modalitățile de participare a Uniunii
Europene la Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei din 6
iunie 2011.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013‐
2020‐2030, Bucureşti, 2008.
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Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul
mecanismului de cooperare și verificare (MCV) din 20 iulie 2011.

