
 

 

 

 

Notă privind participarea la reuniunea de consultare a membrilor platformei de 

cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție 

 
 

 

 

 

 

În zilele de 4 și 5 august 2021, Ministerul Justiției și Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au organizat, în cadrul proiectului 

Evaluarea Implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și recomandări 

pentru viitor, finanțat prin programul Justiție, în cadrul Mecanismului Financiar 

Norvegian 2014-2021, reuniuni de consultare a membrilor platformelor de cooperare, 

constituite pentru implementarea SNA 2016-2020, în vederea elaborării raportului 

privind implementarea evaluării SNA 2016-2020 și formularea de recomandări pentru 

viitor. 

La eveniment a fost invitată, pentru data de 5 august, și instituția Avocatul 

Poporului. Aceasta a fost reprezentată de Carmen Antonică, consilier în cadrul Biroului 

analiză acte normative, relații externe și comunicare, în calitate de supleant. 

Întâlnirea s-a concretizat prin participarea invitaților la un exercițiu interactiv 

online, propus de către reprezentanții OCDE, prin intermediul aplicației Zoom – 

platforma Miro, urmat de comentarii pe marginea răspunsurilor date de participanții la 

acesta. 

Discuțiile s-au concentrat pe a 2-a etapă a proiectului și au vizat: 

- conceptul de SNA, punerea în aplicare a acesteia, provocările apărute la 

implementarea ei; 

- evaluarea modului de implementare a SNA în perioada 2016-2020; 

- ușurința utilizării platformei MIRO din aplicația ZOOM și valoarea adăugată de 

aceasta; 

- abordarea formală a SNA care a avut la bază teoria schimbării; 

- obiectivele propuse pentru a fi atinse în perioada 2016-2020; 

- resursele financiare alocate, sprijinul acordat de persoanele din conducerea 

instituțiilor; 

- cooperarea dintre agenții participanți la implementarea strategiei; 

- modalitățile de punere în aplicarea a strategiei; 

- monitorizarea aplicării acesteia. 

 Din discuțiile avute, au reieșit atât aspecte pozitive, cât și aspecte negative. 
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 Aspectele pozitive, reținute, au fost următoarele: 

- utilitatea existenței platformei de cooperare și menținerea acesteia pe viitor, de 

asemenea, faptul că implică participare din toate zonele (administrație, domeniul 

legislativ, juridic etc); 

- cooperarea dintre membri în cadrul platformei și valoarea adăugată de acest fapt la 

implementarea SNA; 

- cooperarea continuă dintre membri și secretariatul tehnic al SNA; 

- existența mecanismelor de monitorizare și evaluare internă prin elaborarea Raportului 

de monitorizare și evaluare; 

- faptul că SNA este asumată politic ajută, ulterior, la implementarea cu mai mare 

ușurință a modificărilor legislative. 

 Aspectele negative, puse în discuție, au fost următoarele: 

- îmbunătățirea platformelor de comunicare; 

- pe partea de implementare a SNA, pe platformă există doar instituții cu reprezentare 

centrală, concluzia fiind că este necesară și reprezentarea instituțiilor de la nivel local; 

- asumarea și implementarea formală a SNA în cadrul instituțiilor; 

- componenta de audit din cadrul instituțiilor să se implice mai mult în implementarea 

SNA; 

- lipsa angajamentului la nivelul conducerii instituțiilor, legată de lipsa resurselor și a 

persoanelor care să pună în aplicare strategia; 

- faptul că nu este întotdeauna o legătură între existența măsurii și implementarea ei; 

- insuficienta cunoaștere a instrumentelor din legislație; 

- nevoile se schimbă în timp și obiectivele trebuie permanent adaptate; 

- modificarea legislației în vederea atingerii anumitor obiective (ex.: finanțarea 

partidelor politice și a campaniilor electorale); 

- lipsa înțelegerii în ce privește managementul riscului (atenția auditorului trebuie 

îndreptată asupra procesului de implementare, în sine, și nu asupra persoanei care se 

ocupă cu acest lucru); 

- slaba protecție a avertizorului de integritate (Ministerul Justiției a comunicat cu 

această ocazie, că va apărea un nou act normativ în materia protecției avertizorului de 

integritate); 

- dacă este posibil, bunele practici să fie preluate pe site-ul SNA sub forma unei culegeri 

la care să aibă acces toți membrii din cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 6 august 2021 


