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ANEXA la hotărârea nr. 4 din data de 03 aprilie 2017

TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA
concursului pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate

Tematică:
1. Reglementări constituţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale, precum şi la
autorităţile publice;
2. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;
3. Consiliul Naţional de Integritate – rol, organizare şi funcţionare, atribuţii, raporturile cu Agenţia
Naţională de Integritate;
4. Statutul personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate
5. Regimul juridic al incompatibilităţilor, conflictelor de interese și controlul averilor;
6. Rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite;
7. Prevederi legale privind combaterea infracțiunilor de serviciu, de corupție și de fals;
8. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public. Transparenţa decizională în administraţia
publică;
9. Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice;
10. Noţiuni de management public și comunicare publică;
11. Mecanismul de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei
sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei;
12. Prevenirea conflictelor de interese în achizițiile publice.

Bibliografie:
Legislație*
Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31.10.2003.
Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
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funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.279 din 21.04.2003, cu modificările şi completările ulterioare: Conflictul de interese şi
regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice (Titlul IV);
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din
13.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare: rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite
(art.21 - 22);
Legea nr. 188/ 1999 privind statulul funcționarilor publici republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.365 din 29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a
unor persoane cu funcţii de conducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.263 din
28.10.1996, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18.05.2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 510 din 24 iulie
2009, cu modificările şi completările ulterioare: Infracţiuni de corupţie şi de serviciu (art.289-309); Infracţiuni
contra înfăptuirii justiţiei (art.266-288); Infracţiuni de fals (art.310-328);
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.663 din 23.10.2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I,nr. 749 din 3 decembrie 2013;
Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.775/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.685
din 29.07.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de
atribuire a contractelor de achiziţie publică;
Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice,
Capitolul 3 - Regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice, 3.2. Direcţii de acţiune, 3.2.2. Acţiuni
pentru a asigura regularitatea şi calitatea procesului: domeniul de aplicare şi impactul preconizat, litera C.
Îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor pentru prevenirea conflictelor de interese.

Publicații
Raportul din 25 ianuarie 2017 al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele realizate
de
România
în
cadrul
mecanismului
de
cooperare
și
verificare
(http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm);
Raportul GRECO de evaluare privind România, Runda a Patra de Evaluare, Prevenirea corupţiei cu privire la
membrii parlamentului, judecători şi procurori – (http://www.just.ro/wp-content/uploads/2015/09/GrecoEval-IV-Rep-2015-4-RO-Final-Romania-PUBLIC.pdf);
Manual de politici publice, Capitolul 2. Ciclul politicilor publice, Marius Constantin Profiroiu, Elena Iorga, IPP,
2009 - http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_Politici_Publice_IPP.pdf;
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Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020 și a seturilor de indicatori, riscurilor asociate
obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență
instituțională și de prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes
public, adoptată prin HG 583/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 644/23.08.2016;
Strategia Agenției Naționale de Integritate pentru Prevenirea și Sancționarea Conflictelor de Interese, a
Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate (2016 - 2020), aprobată prin Hotărârea Consiliului nr. 4 din 14
iunie
2016
(https://www.integritate.eu/Files/Files/StrategiaANI_2016-2020/2016-0614_StrategiaPtrPrev&SanctConflInt&Inc&AveriNejust_2016-2020.pdf);
Managementul instituțiilor publice, Paul Marinescu ș.a., Editura Universității, 2003; resursă disponibilă pe
adresa: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/marinescu/index.htm;
Management de la teorie la practică, Viorel Cornescu ș.a., Editura Universității din București, 2004, resursă
disponibilă pe adresa: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/index.htm.
* Se

va avea în vedere legislația în vigoare la data publicării anunțului.
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