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S'O

ORDIN
шип. Chişinău

Despre aprobarea Metodologiei de identificare
a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice,
de identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri
şi de analiză a factorilor de risc care le generează

In temeiul art.9 lit.g) din Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie
m\1104-XV din 06 iunie 2002 şi art.9 alin.(2) lit.h) din Legea privind evaluarea
integrităţii instituţionale nr.325 din 23 decembrie 2013,
ORDON:
1. Se aprobă Metodologia de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul
entităţilor publice, de identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de
analiză a factorilor de risc care le generează, conform anexei.
2. Controlul asupra executării prezentul ordin se atribuie şefului Direcţiei
generale asigurarea integrităţii colonelului Marcel Tabarcea.

Director,
colonel

Bogdan ZUMBREANU

METODOLOGIA
de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice,
de identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri
şi de analiză a factorilor de risc care le generează
Prezenta Metodologie pune în aplicare art.9 alin.(2) lil.h) al Legii nr.325 din 23.12.2013
privind evaluarea integrităţii instituţionale (în continuare - Legea nr.325/2013) de către
Centrul Naţional Anticorupţie (CNA).
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Etapele evaluării integrităţii instituţionale.
Legea nr.325/2013 republicată (Monitorul Oficial nr.277-287 art.586 din 26.08.2016),
conform modificărilor şi completărilor aduse prin Legea nr. 102 din 21.07.2016, în vigoare
din 12.11.2016, prevede în art.13 alin.(l) următoarele etape ale evaluării integrităţii
instituţionale:
a) etapa 1- identificarea riscurilor de corupţie în cadrul entităţii publice;
b) etapa 2 - testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici;
c) etapa 3 - descrierea riscurilor de corupţie şi analiza factorilor care le generează;
d) etapa 4 - emiterea recomandărilor de îmbunătăţire a climatului de integritate
instituţională.
2. Domeniul de reglementare.
Prezenta Metodologie reglementează:
a) selectarea entităţilor supuse evaluării integrităţii instituţionale (Capitolul II);
b) realizarea Etapei 1 „Identificarea riscurilor de corupţie în cadrul entităţii
publice” (Capitolul III);
c) criteriile de selectare aleatorie a agenţilor publici supuşi testării integrităţii
profesionale în Etapa 2 „Testarea integrităţii profesionale” (Capitolul IV);
d) realizarea Etapei 3 „Descrierea riscurilor de corupţie şi analiza factorilor care le
generează” (Capitolul V);
e) realizarea Etapei 4 „Emiterea recomandărilor de îmbunătăţire a climatului de
integritate instituţională” (Capitol VI).
3. Noţiuni utilizate.
în sensul prezentei Metodologii şi în conformitate cu prevederile Legii nr.325/2013,
următoarele noţiuni semnifică:
agent public - persoană încadrată într-o entitate publică şi care exercită o funcţie
publică, o funcţie publică cu statut special, o funcţie de demnitate publică, este angajată în
cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică sau prestează servicii de interes public,
precum şi alesul local;
entitate publică - persoana juridică cu statut de:
a)
autoritate publică, autoritate centrală, autoritate publică centrală de specialitate,
autoritate publică locală, precum şi de structură organizaţională de pe lîngă sau din sfera de
competenţă a acestora;
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b) autoritate, instituţie, organ, organizaţie, oficiu sau agenţie de stat, autonomă,
independentă, de autoadministrare şi/sau de reglementare;
c) Curte Constituţională, instanţă de judecată, procuratură;
d) întreprindere de stat sau municipală, societate pe acţiuni în care statul deţine
pachetul majoritar de acţiuni;
servicii de interes public - totalitate a activităţilor de deservire a populaţiei în sfera
publică, în cadrul instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor sau altor structuri locale,
municipale, de stat sau cu capital majoritar de stat;
integritate instituţională - integritatea profesională a tuturor agenţilor publici din
cadrul entităţii publice, cultivată, controlată şi consolidată de către conducător, precum şi
toleranţa zero la incidentele de integritate admise de agenţii publici;
integritate profesională - capacitate a agentului public de a-şi desfăşură activitatea
profesională în mod etic, liber de influenţă necorespunzătoare şi manifestări de corupţie, cu
respectarea interesului public, a supremaţiei Constituţiei Republicii Moldova şi a legii;
evaluarea integrităţii instituţionale - proces de identificare a riscurilor de corupţie în
cadrul entităţii publice cu ajutorul metodelor analitice şi practice (testarea integrităţii
profesionale), de descriere a factorilor care determină riscurile identificate şi consecinţele
acestora, precum şi de oferire a recomandărilor pentru diminuarea lor;
risc de corupţie - probabilitate de producere a unei manifestări de corupţie prin care
este afectată realizarea obiectivelor entităţii publice;
factor de risc - circumstanţă de orice gen care permite, încurajează, provoacă
apariţia manifestărilor de corupţie în cadrul entităţii publice sau care le perpetuează;
activitate vulnerabilă - activitate profesională a agentului public, desfăşurarea căreia
în cadrul entităţii publice este ameninţată de riscuri de corupţie;
test de integritate profesională - creare şi aplicare de către testor a unor situaţii
virtuale, simulate, similare celor din activitatea de serviciu, materializate prin operaţiuni
disimulate, condiţionate de activitatea şi comportamentul agentului public testat, în vederea
urmăririi pasive şi stabilirii reacţiei şi a conduitei acestuia, determinînd astfel gradul de
afectare a climatului de integritate instituţională şi riscurile de corupţie în cadrul entităţii
publice în procesul evaluării integrităţii instituţionale;
incident de integritate - manifestare de corupţie produsă în împrejurări reale, altă
manifestare similară manifestării de corupţie, produsă în cadrul unui test de integritate
profesională;
manifestări de corupţie - actele de corupţie, actele conexe actelor de corupţie şi
faptele coruptibile, specificate în Legea integrităţii, nr.82 din 25 mai 2017.
II. SELECTAREA ENTITĂŢILOR PUBLICE SUPUSE
EVALUĂRII INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE
4. Numărul entităţilor publice selectate pentru a fi supuse evaluării integrităţii instituţionale
variază în dependenţă de complexitatea structurii organizaţionale a entităţii, numărul
activităţilor vulnerabile selectate pentru a fi evaluate, precum şi de resursele umane
disponibile ale CNA.
5. Criterii de selectare a entităţilor publice supuse evaluării integrităţii instituţionale.
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în condiţiile art.6 alin.(2) al Legii nr.325/2013, orice entitate publică este pasibilă
de evaluarea integrităţii instituţionale (în continuare - „evaluare”). CNA va selecta
entitatea publică, după cel puţin două dintre următoarele criterii:
a) activităţilor vulnerabile;
b) statistic;
c) contactului cu populaţia;
d) neasigurarea climatului de integritate instituţională.

6. Criteriul activităţilor vulnerabile.
în baza acestui criteriu sunt selectate entităţile publice care desfăşoară activităţi
vulnerabile la riscuri de corupţie.
6 . 1.

Activităţi vulnerabile pot fi atât activităţi legate de organizarea internă a entităţii publice,
cît şi activităţi legate de atribuţiile (funcţiile) externe ale entităţii publice, inclusiv:
/. Activităţi vulnerabile, legate de organizarea internă a entităţii publice sunt
activităţile care vizează primordial:
- gestionarea informaţiei (gestionarea bazelor de date şi sistemelor informaţionale;
deţinerea informaţiei interne, informaţiei confidenţiale;
elaborarea, examinarea,
administrarea (păstrarea), dublarea documentelor, inclusiv electronice, confidenţiale;
circuitul intern şi extern al documentelor, inclusiv electronice, confidenţiale);
- gestionarea mijloacelor financiare (alocarea, controlul şi auditul bugetelor; achitarea
cheltuielilor; oferirea şi plata premiilor, primelor şi indemnizaţiilor, altor plăţi);
- gestionarea bunurilor şi serviciilor (luarea deciziilor referitoare la achiziţie sau
închiriere, stabilirea cerinţelor de calitate ale condiţiilor de livrare, desfăşurarea
negocierilor, selectarea furnizorilor, administrarea şi alocarea bunurilor în cadrul instituţiei,
darea în arendă/locaţiune, concesionarea şi/sau înstrăinarea obiectelor, utilizarea bunurilor
instituţiei în afara programului de lucru sau în afara instituţiei, gestionarea altor plăţi şi
servicii);
- managementul resurselor umane;
- delegarea competenţelor.
ii. Activităţile vulnerabile legate de atribuţiile (funcţiile) externe ale entităţii publice
sunt activităţile care vizează primordial:
- încasarea plăţilor (impozite, plăţi administrative, amenzi, datorii, alte plăţi);
- contractarea (comenzi, licitaţii, tendere);
- plăţi (subvenţii, premii, indemnizaţii, sponsorizări, alocaţii, alte plăţi);
- decizii investiţionale;
- acordarea de drepturi (eliberarea de acte permisive, paşapoarte, buletine de identitate,
permise de conducere, alte drepturi);
- punerea în aplicare a legii (control, supraveghere, constatare de conformitate sau
încălcare a legii, aplicare de sancţiuni).
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6.2. Sursele pentru identificarea entităţilor publice conform acestui criteriu sunt:
•

cadrul normativ aferent activităţii vulnerabile;

•

cercetări, evaluări, studii şi analize naţionale şi internaţionale, publicaţii ce constată
vulnerabilitatea sectorului sau a activităţilor specifice ale entităţilor publice;

•

rapoarte de audit extern/intern, rapoarte ale inspectărilor financiare şi de control cu
privire la entităţile publice.

7. Criteriul contactului cu populaţia
în baza criteriului contactului cu populaţia sunt selectate entităţile publice mandatul cărora
implică un contact frecvent şi direct cu cetăţenii, în procesul cărora atît agenţii din cadrul
entităţilor publice, cît şi cetăţenii au posibilitatea de a negocia soluţionarea unor interese
personale, ocolind procedurile legale.
Sursa pentru identificarea entităţilor publice conform acestui criteriu constituie cadrul de
reglementare a activităţii acestora.
8. Criteriul statistic.
în baza criteriului statistic sînt selectate entităţile publice cu privire la care există statistici
despre nivelul perceput sau existent al corupţiei. Sursele pentru identificarea entităţilor
publice conform acestui criteriu sunt:
• datele privind depistarea şi investigarea actelor de corupţie, actelor conexe actelor
de corupţie şi a faptelor coruptibile, conform rapoartelor statistice ale entităţilor
publice abilitate;
•

date privind condamnarea agenţilor din cadrul entităţilor publice, conform
sentinţelor instanţelor judecătoreşti;

•

informaţii înregistrate la linia naţională anticorupţie, denunţuri, sesizări şi petiţii;

•

sondajele naţionale şi internaţionale privind percepţia şi experienţele cetăţenilor
despre răspîndirea corupţiei în cadrul entităţilor publice;

9. Criteriul neasigurării climatului de integritate
9.1. în baza acestui criteriu sînt selectate entităţile publice în cadrul cărora nu se asigură
climatul de integritate instituţională.
Climatul de integritate instituţională nu este asigurat dacă nu sunt aplicate toate măsurile ce
ţin de:
a) angajarea şi promovarea agenţilor publici în bază de merit şi de integritate
profesională;
b) regimul de incompatibilităţi, restricţii în ierarhie şi limitări ale publicităţii;
c) regimul declarării averilor şi intereselor personale;
d) regimul conflictului de interese;
e) evitarea favoritismului;
f) regimul cadourilor;
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g) denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare;
h) denunţarea manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate;
i) neadmiterea manifestărilor de corupţie;
j) transparenţa procesului decizional;
k) accesul la informaţii de interes public;
l) gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanţelor
rambursabile şi nerambursabile;
m) etica şi deontologia profesională;
n) regimul de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor
de muncă sau de serviciu şi cu migrarea în sectorul privat a agenţilor publici (pantuflajul).
9.2. Sursele pentru identificarea entităţilor publice conform acestui criteriu sunt:
•

paginile web ale entităţilor publice care trebuie să reflecte, după caz, aplicarea
unora dintre politicile anticorupţie enumerate mai sus;

•

registrele de stat, bazele de date de stat şi cele de evidenţă ale entităţilor publice ce
confirmă respectarea climatului de integritate instituţională în cadrul acestora;

•

actele de constatare ale Autorităţii Naţionale de Integritate, rapoarte de audit ale
Curţii de Conturi, acte ale Inspecţiei Financiare, alte rapoarte de control şi audit;

•

sentinţele instanţelor judecătoreşti privind actele de corupţie şi actele conexe
corupţiei săvîrşite de către agenţii din cadrul entităţii publice;

•

articole din presă, studii de caz, analize şi evaluări prin care se constată
compromiterea climatului de integritate instituţională în cadrul entităţilor publice;

•

rapoartele entităţilor publice cu privire la executarea politicilor naţionale şi
sectoriale anticorupţie.
III. IDENTIFICAREA RISCURILOR DE CORUPŢIE
ÎN CADRUL ENTITĂŢII PUBLICE
(Etapa 1 a evaluării)

Identificarea riscurilor de corupţie în activitatea entităţilor publice se realizează în cadrul
primei etape de evaluare a integrităţii instituţionale, în conformitate cu art. 13, alin. (2) din
Legea nr.325/2013.
10. Riscurile de corupţie
în activitatea entităţilor publice selectate, în vederea evaluării integrităţii instituţionale,
urmează a fi identificate riscuri de corupţie tipice şi specifice.
La categoria riscurilor tipice de corupţie se atribuie:
• corupere activă;
• dare de mită;
• corupere pasivă;
• luare de mită;
• trafic de influenţă;
• abuz de serviciu;
• depăşire a atribuţiilor de serviciu;
• conflict de interese şi/sau favoritism;
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•
•
•
•
•
•
•

îmbogăţire ilicită;
fals în acte publice;
fals în acte contabile;
utilizare neconformă a fondurilor şi/sau a patrimoniului;
delapidarea fondurilor şi/sau a patrimoniului;
obţinere frauduloasă a fondurilor din asistenţă externă;
influenţare necorespunzătoare;

• încălcarea normelor privind intoleranţa faţă de incidentele de integritate;

•
•
•
•
•

nerespectare a regimului cadourilor;
încălcare a limitărilor de publicitate în funcţia publică;
încălcare a incompatibilităţilor în funcţia publică;
încălcare a restricţiilor în ierarhie în funcţia publică;
scurgere a informaţiilor cu accesibilitate limitată.

La categoria riscurilor specifice de corupţie se atribuie alte riscuri de corupţie decît cele
menţionate mai sus sau care se manifestă complementar celor menţionate mai sus în
circumstanţele, condiţiile şi caracteristicile concrete ale sectorului în care activează
entitatea publică sau în virtutea proceselor operaţionale desfăşurate în cadrul entităţii
publice şi care constituie încălcări de natură penală, contravenţională şi disciplinară prin
care se afectează climatul integrităţii instituţionale (de exemplu: trucarea achiziţiilor
publice, spălarea banilor şi altele).
11. Modalităţile de afectarea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Riscurile de corupţie identificate se supun analizei preventive prin prisma modalităţilor de
afectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sunt statuate în art.4 şi în articolele din
Titlul II din Constituţia Republicii Moldova. Acestea stabilesc un şir de drepturi
fundamentale care pot fi atribuite la:
- inviolabilităţi,
- drepturi social-economice şi culturale,
- drepturi exclusiv politice,
- drepturi social-politice,
- garanţii.
Inviolabilităţile sunt acele drepturi fundamentale, care asigură viaţa, posibilitatea de
mişcare a individului, asigură siguranţa sa fizică, a domiciliului său. în această categorie se
includ dreptul la viaţă, inviolabilitatea persoanei, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la
libera circulaţie, dreptul la căsătorie, la ocrotirea familiei şi copilului.
Drepturile social-economice şi culturale sunt drepturi care asigură dezvoltarea materială şi
culturală a persoanei, permiţând acesteia să participe la viaţa socială. în această categorie
se vor include: dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la învăţătură, dreptul la
asigurarea materială şi bătrâneţe, boală sau incapacitate de muncă, drepturile tinerilor la
asigurare din partea statului a condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice şi
intelectuale, dreptul la proprietate, dreptul la moştenire, dreptul la un nivel de trai decent,
dreptul de a te bucura de cea mai bună sănătate fizică şi mintală pe care o poţi atinge.
Drepturile exclusiv politice reprezintă drepturile care prin conţinutul lor pot fi folosite
numai pentru participarea cetăţenilor la conducerea statelor, la guvernare şi anume
drepturile electorale.
Drepturile social-politice sunt drepturi care pot fi exercitate de cetăţeni, la alegerea lor,
atât în vederea asigurării dezvoltării lor materiale, cât şi în scopul participării lor la
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conducerea de stat şi anume: libertatea conştiinţei, libertatea cuvântului, libertatea presei,
dreptul de asociere, la grevă, libertatea întrunirilor, mitingurilor şi demonstraţiilor, secretul
corespondenţei şi al convorbirilor telefonice, dreptul la informaţie (informare).
Garanţiile includ: dreptul de petiţionare şi dreptul celui vătămat într-un drept al său printrun act ilegal al unui organ de stat de a cere organelor competente, în condiţiile prevăzute
de lege, anularea actului şi repararea pagubei.
Totodată, art.4 din Constituţie prevede că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi
libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte,
iar dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au
reglementările internaţionale.
Prin urmare, în raportul de evaluare a integrităţii instituţionale se va ţine cont de protecţia
oferită drepturilor omului consacrate în Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
IV. TESTAREA INTEGRITĂŢII PROFESIONALE
A AGENŢILOR PUBLICI
(Etapa 2 a evaluării)
Testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici se realizează în cadrul etapei a doua de
evaluare a integrităţii instituţionale, în conformitate cu art. 13, alin. (3) din Legea
nr.325/2013.
12. Modul de identificare a agenţilor publici expuşi riscurilor de corupţie.
Agenţii din cadrul entităţii publice care sunt expuşi riscurilor de corupţie se identifică prin
determinarea:
a) proceselor de lucru caracteristice activităţilor vulnerabile desfăşurate în cadrul
entităţii publice şi identificate la prima etapă;
b) categoriilor de agenţi publici implicaţi în aceste activităţi şi care deţin funcţii
sensibile.
O funcţie este considerată ca fiind sensibilă dacă prezintă riscuri semnificative de
apariţie a manifestărilor de corupţie, inclusiv:
- funcţii cu competenţe exclusive sau speciale;
- funcţii exercitate de agenţii publici care, în virtutea atribuţiilor ce le revin, sunt în relaţie
directă cu agenţi publici care deţin funcţii sensibile, cetăţenii, politicienii sau terţe persoane
juridice;
- funcţii exercitate de agenţi publici cu acces la resursele financiare, materiale şi
informaţionale ale entităţii publice;
- funcţii cu competenţe decizionale, de control şi sancţionare.
13. Agenţii publici selectaţi pentru testarea integrităţii profesionale
13.1. Categoriile de agenţi publici selectaţi pentru a fi supuşi testării integrităţii
profesionale se indică în decizia motivată luată şi autorizată de către instanţa de judecată în
condiţiile art. 14 al Legii nr.325/2013.
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13.2. Categoriile selectate de agenţi publici pentru a fi supuşi testării integrităţii
profesionale care se indică în decizia motivată întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) fac parte din entitatea publică selectată pentru a fi supusă evaluării în baza cel puţin
a două criterii prevăzute în Capitolul II;
b) desfăşoară activităţi vulnerabile şi deţin funcţii sensibile descrise la pct.l 1.

V. DESCRIEREA RISCURILOR DE CORUPŢIE ŞI
ANALIZA FACTORILOR DE RISC CARE LE GENEREAZĂ
(Etapa 3 a evaluării)
Descrierea riscurilor dc corupţie şi analiza factorilor de risc care le generează se realizează
în cadrul etapei a treia de evaluare a integrităţii instituţionale, în conformitate cu art. 13,
alin. (3) din Legea nr.325/2013.
14. Descrierea riscurilor de corupţie
Riscurile de corupţie identificate în cadrul primei etape şi care au fost confirmate în cadrul
etapei a doua, se analizează prin prisma factorilor de risc care determină, permit sau
încurajează apariţia manifestărilor de corupţie în cadrul entităţii publice.
Tipologia factorilor de risc, în conformitate cu prevederile ari. 13 alin.(4) al Legii
nr.325/2013, sunt:
• factori externi - factori de risc aflaţi în afara controlului entităţii publice;
• factori interni - factori de risc organizaţionali, de control şi sancţionare din sfera de
control a entităţii publice, care sunt rezultatul acţiunii sau inacţiunii lor;
• factori operaţionali - factori ce apar în procesul de lucru în cadrul entităţii publice;
• factori individuali - factori ce pot motiva un anumit agent public să admită
manifestări de corupţie şi să acţioneze contrar climatului de integritate
instituţională.
14.1. Factorii de risc externi.
Factorii de risc externi sau sistemici sunt factorii aflaţi în afara controlului entităţii publice
sau sectorului, la care se atribuie:
•

lipsa reglementărilor sau reglementări incomplete;

•

cadrul legislativ şi normativ neclar sau neunitar care reglementează un anumit
sector, domeniul de activitate al instituţiei, proces de lucru;

•

competenţe ambigue ale entităţilor publice sau dublarea acestora;

•

instituţii de supervizare sau autorităţi de supraveghere ineficiente;

•

procese de finanţare publică netransparente şi altele.

14.2. Factorii de risc interni.
Factorii de risc interni sau organizaţionali/instituţionali sunt factorii aflaţi sub controlul
entităţii publice, la care se atribuie:
•

politici şi proceduri neconforme;
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•

nerespectarea politicilor şi procedurilor, inclusiv anticorupţie;

•

acte şi regulamente interne deficitare sau neunitare;

•

lipsa mecanismelor de avertizare/alertă în cazul diferitor nereguli;

•

management defectuos;

•

proceduri de analiză,
neconform e/deficitare;

•

lipsa regulilor şi procedurilor care promovează etica şi integritatea, cultura
organizaţională deficitară;

•

sistem ineficient pentru formarea şi pregătirea profesională a agenţilor publici.

supervizare,

supraveghere,

control

şi

sancţionare

14.3. Factorii de risc operaţionali.
Factorii dc risc operaţionali sunt factorii care rezultă din procedurile şi procesele de lucru
din cadrul entităţii publice, la care se atribuie:
• procesul decizional netransparent;
•

organizarea deficitară a procesului de lucru;

•

lipsa şi/sau necunoaşterea procedurilor;

•

neaplicarea procedurilor;

•

discreţia excesivă şi autonomie personală a agentului public la luarea deciziilor;

•

lipsa/insuficienţa mecanismelor de control şi supraveghere;

•

lipsa fişelor de post sau fişe de post neactualizate sau echivoce;

•

atribuţii reale cu o sferă de acţiune mai largă decât cele formale.

14.4. Factorii de risc individuali.
Factorii de risc individuali sunt factorii care pot motiva un anumit agent public să admită
manifestări de corupţie şi să acţioneze contrar climatului de integritate instituţională, la
care se atribuie:
•

lipsa integrităţii profesionale;

•

pregătire profesională insuficientă;

•

supervizare sau analiză a muncii inadecvată cu privire la agentul public sau atribuţii
concrete;

•

presiuni în cadrul mediului de lucru;

•

relaţii inadecvate cu clienţii;

•

omisiuni în declaraţia dc avere şi interese personale;

•

percepţii legate de discriminare (inechitate) la locul de muncă.

15. Modalităţile de analiză a factorilor de risc.
Pentru analiza detaliată a factorilor de risc se utilizează:
a) evaluarea factorilor de risc legaţi de carenţele cadrului de reglementare a activităţii
entităţii publice evaluate;
b) vizite de documentare la entitatea publică evaluată;
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c) chestionarea/intervievarea agenţilor publici din cadrul entităţii publice evaluate.
16. Evaluarea factorilor de risc a cadrului legal.
16.1. Factorii de risc legaţi de carenţele cadrului de reglementare a activităţii entităţii
publice se evaluează după cum urmează:
a) enumerarea actelor legislative, normative şi departamentale, iar, după caz, şi partea
în care acestea reglementează activitatea entităţii publice şi desfăşurarea
activităţilor vulnerabile de către agenţii publici ai acesteia;
b) constatarea factorilor de risc identificaţi în cadrul expertizei anticorupţie a
proiectelor de acte legislative şi normative de reglementare a activităţii entităţii
publice sau în cadrul evaluării anterioare a riscurilor de corupţie care nu au fost
remediaţi (după caz);
c) identificarea factorilor de risc în actele legislative/normative şi departamentale în
vigoare, care reglementează activitatea entităţii publice;
d) identificarea riscurilor de corupţie generaţi de factorii de risc analizaţi;
e) generalizarea concluziilor evaluării factorilor de risc şi a riscurilor de corupţie a
cadrului legal şi formularea recomandărilor de înlăturare a lor.
16.2. Factorii de risc şi riscurile de corupţie se identifică pentru fiecare act legislativ,
normativ şi departamental în parte ce reglementează activitatea entităţii publice în
conformitate cu tabelul „Analiza detaliată a factorilor de risc şi a riscurilor de corupţie” de
la compartimentul III a structurii Raportului de expertiză anticorupţie, anexele nr. 1-5 a
Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi
normative ale Guvernului de către CNA, aprobată prin Decizia Colegiului CNA nr.6 din 20
octombrie 2017.
17. Vizita de documentare la entitatea evaluată.
17.1. Factorii de risc interni, operaţionali şi individuali sunt analizaţi în cadrul vizitelor de
documentare la entitatea evaluată.
17.2. Obiectivele vizitei de documentare la entitatea evaluată
Vizita de documentare la entitatea evaluată se desfăşoară după informarea entităţii publice
cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, urmărind obiectivele de:
a) verificare a implementării politicilor şi procedurilor anticorupţie, inclusiv prin
consultarea actelor departamentale interne aprobate şi a înscrisurilor din registrele
de evidenţă a avertizărilor de integritate, de evidenţă a cadourilor, a denunţurilor
influenţelor necorespunzătoare, a informaţiilor cu privire la raportarea conflictelor
de interese, analiza măsurilor disciplinare, analiza petiţiilor cetăţenilor şi
modalităţilor de soluţionare a acestora;
b) verificare a implementării Standardelor Naţionale de Control Intern, aprobate prin
Ordinul MF nr.189 din 05.11.2015, în vederea analizei procesului de management
al riscurilor de corupţie (registrul instituţional al riscurilor);
c) analiză a activităţilor vulnerabile, inclusiv conformitatea actelor departamentale,
regulamentelor de activitate şi fişelor de post ale agenţilor publici implicaţi în
aceste activităţi cu atribuţiile, drepturile şi obligaţiile entităţii publice.
18. Chestionarea agenţilor publici.
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Pentru identificarea opiniilor din interiorul entităţii publice cu privire la riscurile de
corupţie şi eficacitatea cultivării climatului de integritate instituţională, agenţii publici pot
fi antrenaţi în cadrul discuţiilor în grup, în grupuri-ţintă, precum şi chestionarea agenţilor
publici, inclusiv a celor ce exercită funcţii manageriale, în conformitate cu anexa la
prezenta Metodologie. Conţinutul exact al chestionarului poate fî adaptat la specificul
entităţii evaluate, de comun acord cu reprezentanţii conducerii acesteia.
19. Descrierea riscurilor
Riscurile de corupţie identificate vor fi analizate în funcţie de nivelul pericolului pe care-1
reprezintă pentru societate şi pentru entitatea publică. Descrierea riscurilor de corupţie va fi
expusă în matricea probabilităţii şi impactului, prin aplicarea metodei „scala calitativă”.
în funcţie de impact, riscul poate fî:
- înalt (grav),
- mediu,
- scăzut (minor);
în funcţie de probabilitate de apariţie riscul poate fi:
- de probabilitate înaltă de apariţie (aproape sigur),
- de probabilitate medie de apariţie (posibil)
- de probabilitate mică de apariţie (rar).
19.1. Descrierea riscurilor în funcţie de impact
Criteriile de apreciere a eventualului impact sunt următoarele: impactul asupra drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale omului/afectarea drepturilor beneficiarilor serviciilor
publice, impactul de imagine, impactul financiar, impactul de reglementare şi, respectiv,
impactul asupra agenţilor publici ale entităţii.
Riscul
înalt
(grav)

Descrierea riscului
Riscul care, prin consecinţele sale, aduce atingere drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului/afectarea drepturilor beneficiarilor serviciilor publice,
contribuie la reducerea esenţială a credibilităţii, ar cauza pierderi financiare
semnificative, inclusiv pierderi potenţiale ale investiţiilor străine, ar pune în
pericol stabilitatea instituţiei şi atingerea obiectivelor sale, ar pune în pericol
succesul unei activităţi sau funcţionarea eficientă a instituţiei, facilitează ori
determină agenţii publici să se angajeze în manifestări de corupţie.

Mediu

Riscul,'dacă nu va fi oprit, ar putea avea un efect semnificativ asupra reputaţiei
instituţiei sau asupra capacităţii ei de a-şi atinge obiectivele, ar pune în pericol
succesul unei activităţi sau funcţionarea eficientă a instituţiei, facilitează ori
determină agenţii publici să se angajeze în manifestări de corupţie.
Scăzut Riscul va avea un efect neînsemnat asupra capacităţii entităţii publice de a-şi
(minor) atinge obiectivele, pierderi financiare moderate ori minimale pentru entitate,
susceptibil de a provoca imagine negativă şi de a conduce la unele presiuni
asupra agenţilor publici în cadrul mediului de lucru.
19.2. Descrierea riscurilor în funcţie de probabilitatea de apariţie
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Criteriile de apreciere a probabilităţii de apariţie a riscurilor sunt următoarele:
coruptibilitatea cadrului de reglementare, vulnerabilitatea proceselor şi cultura corupţiei la
nivel de entitate publică, guvernare deficitară, manifestări de corupţie stabilite în trecut în
cadrul entităţii publice sau în domenii specifice şi complexitatea acestor cazuri/schcme,
nivel scăzut al culturii juridice a agenţilor publici.
Descrierea riscului
Riscul
Risc
cu
o
probabilitate
înaltă
de materializare în multe circumstanţe
înalt
(aproape profesionale. Riscul este prezent în mod constant datorită coruptibilităţii
cadrului de reglementare, specificului activităţilor ce presupun riscuri sporite
sigur)
de corupţie şi a culturii corupţiei la nivel de entitate publică, guvernării
deficitare. înregistrate în cadrul entităţii publice mai mult de 5 cazuri de
corupţie în ultimii 5 ani, inclusiv cazuri de rezonanţă socială înaltă. Rezultat
negativ ale testului de integritate profesională, realizat conform etapei 2 a
procesului de evaluare a integrităţii instituţionale în cadrul entităţii publice.
Riscul s-ar putea să apară la momentul respectiv, cauzat de unele deficienţe în
Mediu
(posibil) buna guvernare şi persistenţa punctelor slabe în climatul de integritate,
lipsa/necunoaşterea/neaplicarea reglementărilor, nivel scăzut al culturii
juridice a agenţilor publici. înregistrate în cadrul entităţii publice mai mult de
2 cazuri de corupţie în ultimii 5 ani, sau în alte entităţi publice din acelaşi
sector sau domenii similare de activitate. Rezultat negativ ale testului de
integritate profesională, realizat conform etapei 2 a procesului de evaluare a
integrităţii instituţionale în cadrul altor entităţi publice din acelaşi sector sau
domenii similare de activitate.
Scăzut Probabilitatea de apariţie este minimă, dar nu imposibilă. Riscul ar putea să se
materializeze în condiţii excepţionale de desfăşurare a activităţii. înregistrate
(rar)
în cadrul entităţii publice mai mult de 1 caz de corupţie în ultimii 5 ani, sau se
constată frecvent în alte entităţi publice din acelaşi sector sau domenii
similare de activitate.
19.3. Matricea probabilităţii şi impactului riscurilor de corupţie
La elaborarea matricei probabilităţii şi impactului, va fi utilizată următoarea „Scala
calitativă” de vizualizare şi reacţie la riscuri:
Prioritate de
intervenţie 1

Reacţie la risc
eliminare/
diminuare

.
/V

Necesită concentrarea atenţiei conducătorului
entităţii
publice
pentru
adoptarea
şi
implementarea urgentă a unor măsuri adecvate de
prevenire/control

•'

Grad de risc
mediu

Prioritate de
intervenţie 2

Diminuare
/control

Riscurile pot fi controlate prin eficientizarea
măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea
unor măsuri suplimentare de prevenire/control

Prioritate de
intervenţie 3

control/

Riscurile pot fi tolerate, aplicînd eficient măsurile
existente de prevenire/control

tolerare

Nivelul de expunere la riscuri de corupţie se bazează pe o combinaţie dintre nivelul
probabilităţii de apariţie şi a nivelului de impact. Corespunzător plasării riscurilor în
matrice se elaborează măsurile corespunzătoare de intervenţie.
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Impact malt

Grad de risc mediu

Impact mediu

Grad de risc mediu
Grad de risc mediu

Impact scăzut
Probabilitate mică

Probabilitate medie

Probabilitate înaltă

VI. FINALITATEA EVALUĂRII:
ELABORAREA RECOMANDĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUŢIONALĂ
(etapa 4 a evaluării)
Conform priorităţilor de intervenţie şi reacţiei la riscurile descrise în pct.18, vor fi
formulate recomandări, îndeplinirea cărora va permite entităţii publice să reducă
manifestările de corupţie în rândul agenţilor publici.
Evaluarea integrităţii instituţionale finalizează cu întocmirea unui raport, conform
cerinţelor stabilite în art. 18 din Legea nr.325/2013.

13

