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Rezumat: Autorii articolului abordează o tematică de actualitate, ce suscită o 

amplă dezbatere în literatura de specialitate, referindu-se la modul cum ar trebui privită și 

exprimată etica, integritatea și lupta anti-corupție, precum și modul în care ar putea fi 

înțeleasă educația anti-corupție a tinerei generații. 

Cuvinte-cheie: corupție, anticorupție, transparență, educație, responsabilitate 

 

Abstract: The authors of the paper address a current topic that raises a wide-

ranging debate in literature, referring to the way in which ethics, integrity and the fight 

against corruption should be viewed and expressed, as well as how anti-corruption 

education could be understood of the younger generation. 
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„Ce este un sistem de management anticorupție?”129 

Combaterea corupției sau lupta împotriva acesteia nu numai pe plan național, 

ci și în cadrul Uniunii Europene, impune o viziune strategică integrată astfel încât 

această abordare să îndeplinească rolul de prevenție, dar şi de represiune fiind 

sprijinită de coaliția unor părți interesate care aparțin Statului şi unor instituții ale 

Guvernului sau celor care vin din mediul de afaceri (oamenilor de afaceri), precum 

și tot mai mult din partea cetățenilor sau organizațiilor din societatea civilă, ca de 

exemplu ONG-uri, organizații de cercetare din mediul academic şi alte grupuri 

(advocacy) ce pun pe agenda politică nevoile lor, precum protecția mediului, 

punerea în aplicare a politicilor economice de mediu, apărarea drepturilor omului – 

libertatea individului, pacea, dezarmarea, egalitatea de șanse, integritatea şi lupta 

împotriva corupției. 

Pentru a implementa un sistem pentru managementul anticorupție se impune 

apelul la leadership şi participarea activă a managerilor de vârf, și a factorului 

                                                 
* Prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, email: 

daniel_dumitru64@yahoo.com. 
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129 http://www.srac.ro/ro/stiri/iso-37001-sistem-de-management-anticoruptie 
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politic, programul respectiv trebuind comunicat întregului personal şi altor părți 

externe implicate (contractori, furnizori şi parteneri de fuziuni de societăți). Astfel, 

factorul politic și managerii implicați ajută în micșorarea riscului de corupție și 

apariției mitei şi permit managementului, angajaților, proprietarilor, fondatorilor, 

clienților şi altor asociați de afaceri să pună în aplicare măsuri de siguranță 

împotriva corupției și o bună comportare recunoscută pe plan internațional. 

Totodată, în situația investigațiilor de urmărire penală, se pot aduce dovezi că s-au 

întreprins măsurile necesare pentru prevenirea corupției. 

Managementul anticorupție (sistemul respectiv), se bazează pe o mulțime de 

măsuri şi de mijloace de control, inclusiv pe măsuri directoare de luptă 

anticorupție, și impune cerințe privind aspectele din figura nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corupția şi anticorupția în România 

Unii consideră că fenomenul corupției aparține în parte regimului comunist, 

iar anticorupția ar fi un efort care s-a realizat mai ales cu sprijinul şi sub presiunea 

externă. Primirea României în UE şi NATO a fost un prim pas pe care l-a făcut 

Guvernul României pentru construcția cadrului legal şi instituțional al statului de 

drept aparținând democrațiilor lumii secolului XXI. Deși procesul acesta a fost 

dificil din cauza presiunilor politice (având în vedere faptul că vechea 

Figura nr. 1. Cerințele specifice sistemului de management anticorupție 
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Adoptarea unei politici şi a unor proceduri de combatere a corupției 

Demonstrarea de către management a leadeship-ului şi a 

angajamentului sau formarea în spiritul combaterii corupției 

Desemnarea unei persoane care să supervizeze conformitatea cu 

această politică 

Evaluarea riscurilor de corupție referitoare la unele proiecte sau unii 

parteneri comerciali 

Implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau 

contractuale, precum şi in domeniul achizițiilor 

Inițierea de proceduri de raportare, monitorizare, anchetare, precum 

şi de audituri 

Acțiuni corective şi îmbunătățire continuă 
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nomenclatură comunistă a reprezentat lupta anticorupție, dusă de Direcția 

Națională Anticorupție și Agenția Națională de Integritate, a început să aducă 

schimbări după anii 2000. Însă indicatorii globali privind percepția corupției (dar şi 

Comisia Europeană, care a impus Mecanismul de Cooperare şi Verificare) 

demonstrează faptul că România are nevoie nu numai de cadrul legislativ sau 

instituțional mai eficient și mai performant, ci și de eforturi mai coerente şi de 

voința politică de a lupta împotriva corupției.130 

Prima organizaţie internaţională din sfera combaterii fenomenului corupţiei, 

cu personalitate juridică internaţională este Academia Internaţională Anticorupţie 

(IACA)131. IACA s-a constituit și pe baza unui acord de înfiinţare care a fost 

deschis spre semnare în luna septembrie a anului 2010 şi s-a transformat oficial în 

organizaţie internaţională în martie 2011 pentru a contribui la combaterea corupției 

și la lupta împotriva corupţiei.  

„IACA a fost iniţiată prin eforturile comune ale Biroului ONU pentru 

Droguri şi Criminalitate (UNODC), Austriei şi Biroului European Anti-Fraudă 

(OLAF). IACA funcţionează ca un centru de excelenţă în domeniul cooperării 

internaţionale în lupta împotriva corupţiei, dar şi pentru promovarea educaţiei, 

pregătirii profesionale şi studiului academic şi are o contribuţie importantă la 

implementarea eficientă a Convenţiei ONU împotriva Corupţiei (UNCAC)”132. 

Academia Internațională Anticorupție are scopul de a îmbunătăți 

cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile persoanelor, dar și transparenţa, cât şi 

responsabilitatea unor instituţii şi organizaţii. 

IACA își desfășoară activitatea pe baza contribuţiilor voluntare ale tuturor 

Părţilor la această Convenție, contribuţii care provin din sectorul privat şi alţi 

donatori, taxe de participare și pentru organizarea atelierelor de lucru şi asistenţă 

tehnică, venituri care provin din asemenea contribuţii etc. 

Toate programele de pregătire emise de IACA, inclusiv Programul de Master 

în privința anticorupției cuprind unele tradiții culturale şi se focalizează asupra 

cerințelor statelor. Aceste programe cuprind o paletă largă de prelegeri și seminarii, 

dar și evenimente specifice, conferințe şi activități de pregătire. Academia 

Internațională Anticorupție oferă diverse cursuri la distanţă şi câteva instrumente 

on-line. 

La programele menționate sunt de regulă invitaţi reprezentanţii unor agenţii 

guvernamentale, organizaţii internaţionale, agenţii anticorupţie, autorităţi care 

aplică legea şi autorităţi judiciare, organizaţii non-guvernamentale, societăţi civile 

                                                 
130 Implicarea organizaţiilor societăţii civile în dezvoltarea, implementarea şi evaluarea politicilor 

anticorupţie în România raport de evaluare DOOM 2, Bucureşti, 2005; 
131 IACA - International Anti-Corruption Academy 
132 http://www.iaca.int/ 

https://dexonline.ro/surse
http://www.iaca.int/
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şi reprezentanți ai sectorului privat. În acest mod, Academia acționează pentru 

stabilirea şi menţinerea unei reţele globale de profesionişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IACA angajează academicieni, specialişti şi alţi experţi de nivel internaţio-

nal, care vor elabora studii, cercetări și instrucţiuni în domeniul anti-corupţie, şi vor 

acorda asistenţă în investigaţii. Academia promovează schimbul între academicie-

nii, studenţii, funcţionarii publici şi practicienii din sectorul public și privat, pre-

cum şi între experţii şi reprezentanţii unor organizaţii ai societăţilor civile de pe 

mapamond. 

Educația anticorupție este o altă componentă a Strategiei Naționale antico-

rupție 2016-2020, menită să dezvolte competențe atât tinerei generații cât și socie-

tății civile atitudini și comportamente integre, morale, etice.  

Pornind de la tânăra generație, integritatea ar trebui dezvoltată din copilărie, 

dezvoltarea sentimentelor etice, o cultură civică și morală fiind necesară oricărei 

societăți normale. Lupta împotriva faptelor de corupției trebuie să pornească de la 

Figura nr. 2. Obiectivele Academiei Internaționale Anticorupție  

(International Anti-Corruption Academy) 
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abordarea fenomenului corupției într-un mod cuprinzător şi 

interdisciplinar 

profesionalizarea muncii anticorupţie pentru a atinge cele mai 

moderne standarde 

îmbunătăţirea substanţială a eficienţei instituţiilor, organizaţiilor şi 

indivizilor angajaţi în prevenirea şi combaterea corupţiei 

elaborarea unor studii privind eficienţa strategiilor şi activităţilor 

anticorupţie 

consolidarea dialogului existent, colaborarea între părţile interesate 

construirea unor parteneriate cu părţile interesate implicate 

cercetări în vederea elaborării de strategii şi activităţi eficiente 

anti-corupţie 

dezvoltarea de standarde şi bune practici în materie de cercetare şi 

educaţie în domeniul anticorupţie 
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vârstele primare și să continue până la maturitate, în toate mediile sociale, instituții 

de învățământ, mediul de afaceri, instituții publice.  

Atitudinea fiecăruia dintre noi în fața faptelor de corupție, trebuie să fie 

fermă, puterea exemplului personal prin contagiune nu poate eradica fenomenul, 

dar îl poate diminua, astfel încât integritatea să devină virtute. O societate naște 

comportamente, pervertește sau nu caractere, oferă modele, iar modelele trebuie 

construite, bazate pe atitudini etice, pe integritate și competență, fie că vorbim de 

instituții de formare, fie că ne referim la societatea civilă.  
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