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Consolidarea capacității 
Municipiului Cluj-Napoca 

în implementarea măsurilor 
anticorupție



Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează proiectul „Consolidarea capa-
cității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupție”, cod 
SIPOCA 1137/MySMIS2014+ 152139, proiect cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020.

Prin acest proiect, urmărim să prevenim și să combatem corupția în administrația 
publică locală. Promovăm integritatea și comportamentul etic pentru a crește 
performanța angajaților și transparența proceselor interne prin implementarea 
unor măsuri din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție.

Despre corupție și consecințele ei 
Fenomenul corupției afectează societatea în moduri diverse și generează con-
secințe negative în viața cetățenilor. În cazul în care există corupție, eficiența 
și profesionalismul angajaților din instituțiile publice scade semnificativ iar ce-
tățenii își pierd încrederea în autoritățile statului și devin reticenți în utilizarea 
serviciilor publice.

Prevenție și combatere
Prevenirea și combaterea acestui fenomen intră în spectrul de competență a mai 
multor instituții și se extinde la nivelul tuturor autorităților publice. Componenta 
de prevenire și educare a cetățenilor cu privire la teme precum: integritatea or-
ganizațională și diminuarea riscurilor de corupție, accesul la informații publice, 
transparența decizională, impactul corupției „mici” asupra serviciilor publice ș.a 
este cel puțin la fel de importantă ca menținerea unui standard înalt de etică 
profesională în rândul funcționarilor.

Reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au datoria de a considera inte-
resul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. 
Reprezentanții instituțiilor și autorităților publice asigură accesul neîngrădit la 
informațiile de interes public, transparența procesului decizional și consultarea 
societății civile în cadrul acestui proces.

Cetățenii au la rândul lor obligația de a nu încuraja acest fenomen și de a anun-
ța instituțiile abilitate la cea mai mică suspiciune de corupție.



Direcții strategice urmate de Primăria Cluj-Napoca 
pentru a preveni și combate corupția:

1. Acces neîngrădit la informațiile de interes public 

Orice cetățean poate formula adrese în baza Legii 544/2001 privind accesul la 
informațiile de interes public și va primi răspuns la cele solicitate în termenele 
stabilite de lege.

De exemplu, în anul 2021 în Primăria Cluj-Napoca s-au înregistrat 459 de soli-
citări de informații de interes public: 139 de solicitări privind modul de înde-
plinire a atribuțiilor instituției publice, 126 de solicitări privind modalitatea de 
utilizare a banilor publici, iar alte solicitări avut ca subiect informații cu privire 
la acte normative dar și activitatea liderilor instituției.

Mai multe informații despre rapoartele de evaluare a implementării Legii 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public pot fi regăsite pe 
site-ul instituției: https://primariaclujnapoca.ro/transparenta/rapoarte/.

3. Consultarea societății civile

Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC)
Primăria Cluj-Napoca a inaugurat Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) 
în luna octombrie 2017. Sub sloganul „Imaginăm viitorul orașului!”, fiecare clu-
jean poate veni cu o idee sau inițiativă valoroasă. Aici se colectează și se dezbat 
toate propunerile care vizează modernizarea și dezvoltarea orașului nostru pe 
multiple componente, de la idee până la implementare.

2. Transparența procesului decizional

Pentru a asigura transparența atât în cadrul procesului decizional cât și a activită-
ții instituției în general, Primăria Cluj-Napoca implementează o serie de măsuri:
●  Cererile depuse de cetățeni la Registratura Primăriei Cluj-Napoca pot fi 

urmărite online accesând https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura.
●  Toate ședințele Consiliului local Cluj-Napoca sunt transmise live pe pagina 

de facebook a municipiului și pe canalul de YouTube.
●  Toate contractele de achiziții publice sunt afișate pe site-ul instituției  

https://primariaclujnapoca.ro/achizitii-publice/contracte-de-achizitii/.
●  Toate plățile efectuate de Primăria Cluj-Napoca sunt afișate pe site-ul insti-

tuției https://primariaclujnapoca.ro/transparenta/plati/.
●  Publicare listă contracte cu termene depășite pe site-ul instituției

https://primariaclujnapoca.ro/transparenta/lista-proiectelor-la-care-com-
paniile-nu-si-au-respectat-obligatiile-contractuale/.

●  Înregistrarea concursurilor de angajare în cadrul Primăriei Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca înregistrează toate concursurile de angajare din cadrul 
instituției, de la etapa stabilirii subiectelor de concurs în cadrul comisiei de 
concurs până la desfășurarea probei scrise și a interviului astfel încât procesul 
să se desfășoare în deplină transparență.
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