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1. Transparență
2. Răspundere
3. Integritate

Integritate: 
- Etică profesională 
Și 
- Exercitarea funcției 
politice și publice

Integritate: 
individuală
instituțională
la nivel de 

societate

Integritate la nivel 
individual: 
Funcționar public 
Funcționar de 
rang înalt



Parlament

Constituția
Convenții internaționale ratificate

Legislație

Guvern Puterea 
judecătorească

Organisme statale 
independente

Stat Entități non-statale

Cetățeni

Autorități locale

Mass-media

Sectorul economic

-...



Unele organisme statale independente:

 Instituția de audit a statului
 Protectorul cetățenilor / Mediator
 Comisarul pentru informații de importanță 

publică
 Comisarul pentru asigurarea egalității
 Direcția anti-corupție



Legea privind funcționarii publici
Legea privind administrația publică
Legea Muncii
Legile care reglementează anumite profesii (doctori, 
judecători, avocați, universitățile de stat)
Codul de conduită pentru funcționarii publici
Codul de etică privind conduita funcționarilor publici ai 
regiunilor cu auto-guvernare din Serbia
Codul de conduită al autorităților din provincii 
(Vojvodina)



Legea privind Direcția 
anti-corupție

mandat
Se referă la salariaţi – funcționarii de rang înalt:

– Rezolvarea incompatibilităților și conflictelor de 
interese

– Controlul averilor și declarațiilor de venit
– Rezolvarea plângerilor (protejarea avertizorilor de 

integritate)



Legea privind Direcția 
anticorupție

mandat

Se referă la instituție:
– Evaluarea riscului de corupție în legislație
– Plan de integritate
– Organizarea sesiunilor de formare pentru

funcționarii publici și funcționarii de rang înalt
privind etica și integritatea



Planul de integritate
Planul de integritate este un document – rezultatul 

autoevaluării instituționale a riscurilor de 
expunere la corupție și a altor nereguli, constând 

în măsuri și activități pentru eliminarea sau 
reducerea acestora.

Identificarea zonelor de muncă expuse la riscuri;
Recunoașterea și definirea riscurilor;
Definirea și PUNEREA ÎN APLICARE a măsurilor;
Monitorizarea rezultatelor;
Repetarea procedurii după trei ani.



Măsuri viitoare

Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a 
strategiei naționale anti-corupție  2013-2018
Legea model pentru Legea privind Direcția anti-
corupție



Vă mulțumesc pentru atenție!

nebojsa.tasic@acas.rs

www.acas.rs
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