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Asigurarea integrităţii în domeniul apărării

De ce este corupţia în domeniul apărării o 
temă importantă pentru membrii Parlame-
ntului? 
În cele mai multe ţări cetăţenii �nd să aibă încredere în forţele
armate. Sondajele de opinie indică faptul că Armata este una di-
ntre cele mai respectate ins�tuţii în societate, bucurându-se de
mai multă încredere decât mass-media, sectorul privat, par�dele
poli�ce sau Parlamentul şi depăşită doar de organizaţiile religi-
oase şi cele non-guvernamentale. Totuşi, diferite studii clasează 
sectorul apărării printre cele mai corupte zone ale ac�vităţii gu-
vernamentale, alături de industriile extrac�ve şi marile proiecte
de infrastructură (a se vedea de exemplu Transparency Interna�-
onal, “Barometrul global al corupţiei 2010”).

Eforturile de a construi şi menţine integritatea în ins�tuţiile milit-
are sunt importante pentru membrii Parlamentului din orice ţară 
pentru mai multe mo�ve.

Caseta 1. Definiţie şi concepte

Integritate înseamnă a-ţi îndeplini responsabilităţile în mod 
onest şi complet. Un proces este integru dacă funcţionează 
aşa cum este des�nat şi se încadrează în sistemul mai larg din
care face parte. O organizaţie este integră dacă ac�vităţile sale
sunt conduse cu responsabilitate şi competenţă, fără nicio  
direcţionare a resurselor către scopuri private, necins�te. Int-
egritatea este de regulă măsurată prin audituri şi sondaje. 

Corupţia este abuzul unui individ înves�t cu iîncredere în sco-
pul câş�gului privat. Corupţia în domeniul apărării poate avea
mul�ple forme, incluzând foloase necuvenite, mita, contracte
necompe��ve, manipularea soldelor, ges�onarea defectuoasă
a bugetului, folosirea resurselor militare în scopul generării de 
profituri extrabugetare.

Conflictul de interese apare atunci când un oficial are intere-
se private sau personale care îl determină să le pună pe ace-
stea înaintea datoriei sale de serviciu. Unele ţări definesc co-
nflictul de interese ca avantaje prezente sau viitoare pe care
un oficial le poate câş�ga dintr-un contract de aprovizionare
în derulare, de exemplu, când persoana oficială începe să lu-
creze pentru, sau obţine alt beneficiu de la un furnizor din
domeniul apărării pe durata unei perioade după ce a încetat 
să lucreze pentru guvern.

Teoria comportamentului raţional în cadrul infracţionalităţii 
economice face posibilă examinarea corupţiei ca rezultat al 
unor alegeri raţionale făcute de indivizi, după ce vor fi eva-
luat potenţialele câş�guri personale obţinute din încălcarea
legii, în ciuda probabilităţii de a se teme, convingerii şi 
severităţii pedepsei pe care ar putea-o primi. Potrivit aces-
tei  abordări, există doi factori care descurajează corupţia: 
“povara morală” determinată de cultura şi e�ca individuală
şi “pedeapsa previzibilă” determinată de legislaţie. 
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militare.
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În primul rând, corupţia în sectorul apărării extorchează un preţ 
ridicat din alte sectoare ale vieţii publice. Dislocă fonduri din bu-
getul naţional, împiedicând inves�rea lor în educaţie, sănătate,
inovaţie şi dezvoltare. 

În al doilea rând, subminează capacitatea de apărare naţională, 
reducând eficacitatea operaţională a armatei. Aceasta afectează
siguranţa militarilor, antrenamentul şi condiţiile de luptă, având 
un efect nega�v important asupra moralului trupelor. Un se-
ctor al apărarii corupt poate să contribuie masiv la creşterea 
infracţionalităţii în economia şi sistemul poli�c al unei ţări,
devenind as�el o ameninţare la adresa securităţii în sine. Li-
psa integrităţii în sectorul apărării permite crimei organizate, 
grupurilor teroriste, serviciilor de informaţii străine şi intere-
selor obscure din domeniul afacerilor să obţină informaţii de 
interes naţional, know-how, materiale periculoase şi tehnologie 
militară. 

Corupţia sectorului de apărare subminează de asemenea 
încrederea cetăţenilor în Stat. Aceasta conduce la pierderea 
s�mei, ş�rbind în cele din urmă pres�giul şi capacitatea de 
apărare a unei naţiuni. 

Caseta 2. Urmările scandalurilor de corupţie din domeniul 
apărării în Bulgaria
Respectul public pentru forţele armate în Bulgaria a fost 
în�nat de scandaluri de corupţie repetate. În 2009 au fost
anchetaţi lideri marcanţi din domeniul apărării, ajungându-
se pănă la formularea unor acuzaţii de abuz de putere şi 
corupţie. Presiunea publică rezultată în urma  acestor revelaţii 
a determinat reduceri drama�ce în bugetul apărării şi un co-
laps al pres�giului şi moralului trupelor. Totuşi, măsurile de
reformă întreprinse ca răspuns la această situaţie au transf-
ormat rapid sectorul de apărare şi de securitate bulgar, ţara 
fiind acum o naţiune fruntaşă în cadrul Fondului de asigurare
a integrităţii NATO.  

Asigurarea integrităţii şi reducerea corupţiei sunt două faţete 
ale aceleiaşi monede. Punerea accentului pe integritate este 
totuşi o abordare mai pozi�vă şi mai pro-ac�vă.

De ce este sectorul apărării vulnerabil la 
corupţie?
În multe ţări ins�tuţiile de apărare reprezintă cel mai mare
angajator al statului, iar forţele armate sunt partea centrală 
a unui sistem care cuprinde separat structuri de educaţie, 
sănătate, ins�tuţii cu rol în jus�ţie şi o infrastructură logis�că şi 
administra�vă semnifica�vă.

Bugetul des�nat apărării se numără printre cele mai mari com-
ponente ale cheltuielilor publice. Procentul alocat din bugetul 
naţional variază între 2-3% în Austria, Belgia şi Ungaria şi 4-5% 
în Franţa, Germania şi Grecia, ajungând până la 16-18% în Rus-
ia, India şi S.U.A. Cheltuielile alocate apărării reprezintă adesea 
un procent important nu doar din bugetul unei ţări, ci şi din 
Produsul Intern Brut, situându-se între 1% în Japonia la 4.5% în 
S.U.A. şi Rusia, ajungând chiar până la 9% în Arabia Saudită. 

Tabel 1: Cheltuielile în apărare ca procent din PIB
Tara         Cheltuieli militare (2013)

Albania 1.5%
Bosnia-Herţegovina 1.4%

Bulgaria 1.5%
Croaţia 1.7%
Macedonia, FRI 1.4%
Moldova 0.3%
Muntenegru 1.9%
România 1.3%
Serbia 2.2%
Slovenia 1.2%
Sursa: Banca Mondială, h�p://data.worldbank.org/indicator/
MS.MIL.XPND.GD.ZS

Câş�gul potenţial rezultat dintr-un act de corupţie depinde de mai
mulţi factori: 
•  volumul de resurse aflat sub controlul persoanei oficiale în 

cauză,
• puterea discreţionară pe care persoana respec�vă o are la

dispoziţie,
• nivelul de transparenţă şi control la care sectorul apărării este 

expus.

În sectorul de apărare, aceş�factorisecombinăîntreei într-omanieră
care sporeşte potenţialul câş�g rezultat dintr-un act de corupţie: res-
urse substanţiale plus circumstanţe cum ar fi nevoia de “secre�zare”,
“urgenţa” sau “interesul naţional” pot să limiteze procesul de luare 
a deciziilor la un cerc restrâns şi să – i reducă dras�c transparenţa şi
posibilitatea de control.  

Secre�zarea în scopul “protejării intereselor de securitate naţională” 
este primul şi cel mai mare inamic al transparenţei în domeni-
ul apărării. Adesea împiedică orice posibilitate de realizare a unei 
verificări externe temeinice. În cadrul aprovizionării din domeni-
ul apărării, poate să limiteze numărul potenţialilor par�cipanţi la
licitaţii (sau chiar să conducă la o singură sursă de aprovizionare) 
împiedicând as�el compe�ţia şi pregă�nd terenul pentru stabilirea
preţului şi manipularea contractului de către furnizori. 

Urgenţa în îndeplinirea unor necesităţi operaţionale sau de altă 
natură specifică domeniului apărării permite simplificarea pro-
cedurilor sau chiar suspendarea unor reguli – evitându-se as�el
cerinţele de deschidere şi compe��vitate ale licitaţiilor. Nevoia de
a sa�sface necesităţi “urgente”, în special când se îmbină cu ca-
racterul secret, face loc unor decizii netransparente şi arbitrare, 
permiţând furnizorilor să exagereze costurile. 

Sloganele populiste pot să acopere şi ele prac�ci de corupţie.
Îndemnul de a “cumpăra naţional” produse şi servicii din “grijă 
pentru oameni şi locurile de muncă ale acestora” sunt adesea u�-
lizate pentru a jus�fica contracte netransparente şi necompe��-
ve, ceea ce duce la plata unor avantaje sub mul�ple forme. As�el,
se poate ajunge la cumpărarea de produse sau servicii de calitate 
inferioară, procurate cu un cost mai mare. În plus, poli�cile care
favorizează furnizorii naţionali fac dificilă atragerea inves�ţiilor
străine directe şi a noilor tehnologii, ceea ce înseamnă mai puţini 
compe�tori şi un teren mai propice corupţiei.
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Ce ar trebui să ş�e un membru al Parlam-
entului despre categoriile de cheltuieli din 
domeniul apărării?
Cheltuielile din apărare se împart de obicei în 4 categorii:
• managementul personalului
• operaţiuni şi mentenanţă
• aprovizionare şi construcţie
• cercetare şi dezvoltare (C&D)

Fiecare dintre aceste categorii are propriul său set de riscuri şi 
provocări în faţa eforturilor de combatere a corupţiei. 

Costurile cu personalul reprezintă de departe cea mai mare pa-
rte din cheltuielile din apărare în ţările sud-est europene. Ace-
asta îl face prin urmare o zonă cheie în eforturile de asigurare 
a integrităţii. 

Tabel 2: împărţirea cheltuielilor din bugetele apărării în Europa de 
SE

Albania (2011) Bosnia-Herţegovina (2010)

Personal: 68.33% Personal: 79.32%

Operaţii: 17.16% Operaţii: 19.29%

Achiziţii: 14.51% Achiziţii: 1.39%

Bulgaria (2010) Croaţia (2011)

Personal: 53.86% Personal: 62.82%

Operaţii: 27.86% Operaţii: 20.12%

Achiziţii: 18.20% Achiziţii: 17.06%

C & D: 0.08%

Macedonia, FRI (2010) Moldova (2010)

Personal: 70.52% Personal: 74.61%

Operaţii: 18.58% Operaţii: 24.41%

Achiziţii: 10.90% Achiziţii:   0.10%

Muntenegru (2010) România (2011)

Personal: 69.99% Personal: 71.06%

Operaţii: 23.52% Operaţii: 15.63%

Achiziţii:   6.48% Achiziţii: 13.14%

C & D:  0.16%

Serbia (2011) Slovenia (2011)

Personal: 71.76% Personal:  8.15%

Operaţii: 22.10% Operaţii:  1.45%

Achiziţii:   6.08% Achiziţii: 10.18%

C & D:   0.06% C & D: 0.20%

Surse: Raportul Naţiunilor Unite privind cheltuielile din apărare 
(h�ps://milex.un.org/)

Riscuri de corupţie în managementul perso-
nalului

Corupţia în sistemul de ges�onare a personalului poate lua
forma extorsiunii, furtului, mitei sau propagării reţelelor care 
favorizează prac�ci corupte. Poate fi ocazionată de orice decizie
privind personalul care nu urmează o aplicare strictă a regulilor 
sau poli�cilor. Exemplele pot include:

•  scheme de evitare a recrutării (implicând reţele de oficiali
corupţi, doctori şi instructori de la centrele de recrutare)

• acceptarea nemeritată în programele de pregă�re a
ofiţerilor

• promoţii şi numiri nejus�ficate în funcţie
• tratament preferenţial în deciziile de numire în funcţii în 

străinatate (de exemplu programe de pregă�re sau par�cip-
are la misiuni de menţinere a păcii)

•  avantaje nejus�ficate în distribuirea plăţilor şi beneficiilor 
(indemnizaţii pentru locuinţă, hrană, asistenţă medicală, un-
iforme, �mp  liber) 

Asigurarea transparenţei în ges�onarea personalului este
complicată de mai mulţi factori. Dacă recrutarea şi numirile în 
funcţii sunt răspândite la nivelul întregului sistem, raportarea se 
face ierarhic, prin lanţul de comandă. Diviziunea operaţională 
între unităţile opera�ve şi personalul central, în combinaţie
cu normele nescrise şi tradiţiile centrale ale culturii militare 
descurajează puternic denunţurile. Aceasta face din informarea 
colec�vă  judicioasă o sarcină dificilă. 

Ce poate sa facă un membru al Parlamentului în privinţa 
ges�onării personalului?   

 să asigure un cadru clar care să guverneze statutul leg-
al al forţelor armate, condiţiile de recrutare, educaţie şi 
dezvoltare a carierei, respect pentru drepturile umane şi 
condiţiile de lucru

 numirile în funcţiile de comandă să fie aprobate sau aviz-
ate în mod formal de Parlament

 să pună întrebări şi să solicite rapoarte Ministerului 
Apărării în legătură cu poli�ca privind personalul şi modul
de implementare a acesteia

 să ceară informaţii, si să se consulte cu biroul Avocatu-
lui  Poporului în privinţa plângerilor primite din cadrul 
forţelor armate referitoare la abuzuri, acte discriminatorii 
sau ges�onare defectuoasă a personalului

 să ia în considerare crearea unei ins�tuţii specializate
dedicateă apărării drepturilor forţelor armate, cum este 
Comisarul Militar Parlamentar în Germania şi Bosnia & 
Herţegovina.

Riscuri de corupţie în operaţiuni şi 
mentenanţă 
 
Operaţiunile şi mentenanţa consumă, în medie, 20% din chelt-
uielile de apărare ale unei ţări. Aceasta acoperă antrenamente-
le forţelor pe �mp de pace, pregă�rea lor pentru desfăşurarea
operaţională, derularea unor exerciţii comune şi misiuni 
internaţionale de menţinere a păcii.  
Deciziile privind par�ciparea la operaţiuni de pace �nd să fie luate
într-un termen scurt. Adesea, procedurile de achiziţii conexe sunt 
simplificate, evitându-se procesele compe��ve. Consideraţiile
privind costurile sunt frecvent depăşite de necesităţile de inter-
operabilitate şi preocuparea pentru siguranţa militarilor. Deseori, 
personalul este selecţionat în vederea desfăşurării pe baza unor 
proceduri neclare şi lipsite de transparenţă. 
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Remuneraţia pentru misiuni internaţionale este de câteva ori mai 
mare decât un salariu obişnuit. Aceasta poate conduce la lobbyi-
ng, mită sau trafic de influenţă în ins�tuţia militară, în perioada în 
care soldaţii şi ofiţerii încearcă să-şi asigure un post în străinatate.
În cazul misiunilor de menţinere a păcii, unii experţi recomandă să 
fie desfăşurate unităţi organizate în mod permanent în locul con�-
ngentelor adunate pentru o misiune specifică, deoarece asemenea
unităţi ar avea nevoie de minimum de echipament suplimentar şi 
pregă�re în vederea îndeplinirii cerinţelor misiunii.  

Operaţiunile de apărare se bazează din ce în ce mai mult pe 
sectorul privat în trei principale moduri:

1. Externalizare, când ac�vităţile organizaţionale sunt contra    
ctate de vânzători sau furnizori care se specializează în ac-
este ac�vităţ.

2. Priva�zare, când proprietăţi, echipamente şi clădiri ale guv-
ernului sunt vândute sectorului priva. 

3. Parteneriat public-privat (PPP) când sectorul privat 
investeşte în proiecte sau operaţiuni din domeniul apărării, 
împărţind resursele, experienţa, riscurile şi beneficiile în
cadrul unei întreprinderi comune/joint venture cu un pa-
rtener de stat.

Aceste aranjamente oferă oportunităţi considerabile de a spori 
eficienţa forţelor armate. Totuşi, în lipsa unei conduceri cu o deo-
ntologie solidă, a ins�tuţiilor şi a controlului, pot să deschidă calea
unor acte ilegale cum este mita. Aceasta se poate produce în cad-
rul ac�vităţilor legale de lobby ale companiilor private, menite să
încurajeze procesele poli�ce şi birocra�ce să aleagă acele resurse
care favorizează interese private în detrimentul organizaţiei din do-
meniul apărării. 

U�lizarea contractorilor – în par�cular, dezvoltarea companiil-
or militare private – în desfăşurarea operaţională, menţinerea 
păcii şi campanii de stabilizare, ridică de asemenea o preocupa-
re în acest context. Deseori se constată o lipsă de transparenţă 
în tratarea ofertelor, făcându-se loc favori�smului, însuşirii nel-
egi�me, nepo�smului, mitei şi corupţiei.

În prezent nu există un sistem internaţional pentru evaluarea, 
înregistrarea sau licenţele acordate contractorilor privaţi  sau 
pentru definirea şi susţinerea unor standarde profesionale de
peformanţă. Totuşi, câţiva paşi au fost făcuţi în direcţia elaborării 
unui asemenea sistem. Documentul de la Montreux privind 
companiile militare şi de securitate private din 2008 aduce în 
premieră o definiţie rela�vă la aplicarea legii internaţionale în ca-
drul ac�vităţilor  companiilor militare şi de securitate private.

Codul internaţional de conduită pentru furnizorii de se-
rvicii de securitate privată este o iniţia�vă ce alătură/
implică actori din mul�ple zone, având scopul de a stab-
ili standarde internaţionale pentru industria de securita-
te privată ce operează în medii complexe şi totodată de a 
ameliora responsabilitatea şi controlul acestor companii. 

Ce poate face un membru al Parlamentului în privinţa 
operaţiunilor şi mentenanţei?

 să se asigure că există proceduri de lucru disponibile priv-
ind problemele din sfera corupţiei pentru ambele situaţii, 
pe �mp de pace precum şi în perioadă de conflict

 sa încurajeze Ministerul Apărării să elaboreze reguli şi me-
canisme de supraveghere la nivel de execuţie

 să iden�fice toate potenţialele probleme de corupţie şi să
se asigure că tuturor membrilor ins�tuţiei de apărare li se
aduc la cunos�nţă normele de comportament acceptabil
în as�el de situaţii

 să revizuiască toate procesele de achiziţii des�na-
te operaţiunilor de menţinere a păcii sau situaţiilor de 
urgenţă pentru a putea preveni folosirea abuzivă a acelor 
circumstanţe pentru a comite acte de corupţie

 să monitorizeze prac�cile de control cu privire la ven-
iturile obţinute din vânzarea bunurilor în surplus şi a 
proprietăţilor – ce organizaţie intră în posesia veniturilor 
şi în ce scop pot fi u�lizate?

Riscuri de corupţie în achiziţiile din sectorul 
apărării 
Achiziţiile din sectorul apărării se referă la două procese dis�-
ncte: 

1.   Dobândirea de noi capabilităţi de apărare prin introducer-
ea unui sistem de armament mai avansat; 

2.  Menţinerea capabilităţilor existente  prin asigurarea piesel-
or de schimb, combus�bilului, serviciilor logis�ce etc.

Achiziţiile în apărare sunt un proces foarte vulnerabil la 
corupţie din mai multe mo�ve. Date fiind dimensiunile mari ale
ins�tuţiei, chiar şi procurarea unor produse simple (cum ar fi
hrana, combus�bilul, uniformele) implică sume de bani impor-
tante. Când este vorba despre procurarea unor tehnologii ava-

Caseta 3: Semnale de aver�zare asupra actelor de corupţie
în priva�zări

 Parlamentarul este supus unor influenţe  din zona sector-
ului privat, adesea pe fondul unor legi inadecvate privind 
finanţarea campaniilor electorale; 

 Transparenţa scazută în administraţia publică – acces pu-
blic inadecvat la informaţiile privind strategia de priva�za-
re, adoptarea poli�cilor şi procesul de luare a deciziilor;

 Lipsa mecanismelor, şi a controalelor privind responsabil-
itatea poli�cienilor, şi a oficialilor implicaţi În programe de
priva�zare; 

 Absenţa unor sancţiuni de ordin penal, civil sau disciplinar 
împotriva poli�cienilor şi a oficialilor care au fost implicaţi
sau suspectaţiţi de comportamente corupte, sau care se 
află într-o evidentă poziţie de  conflict de interese;

 Lipsa posibilităţii oferite angajaţilor şi cetăţenilor de a dep-
une plângeri, în mod confidenţial sau anonim, contra ofici-
alilor sau actelor de corupţie; 

 Absenţa obliga�vităţii de a dezvălui public bunurile sau
veniturile şi potenţialele conflicte de interese ale unor
poli�cieni şi oficiali implicaţi în deciziile luate în cadrul
priva�zării;

 Mass-media precară, subordonată interesului poli�c.
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nsate şi specializate, numărul furnizorilor potenţiali �nde să fie
limitat. Mai mult, consideraţiile privind securitatea naţională 
pot să restrângă opţiunile alterna�ve de procurare, conferind
puteri prea mari furnizorilor, în sensul influenţării negocierilor
şi contractelor. Este de asemenea dificil să se stabilească lega-
tura între nevoile din sectorul apărării şi achiziţii deoarece stat-
is�cile referitoare la costuri sunt greu de obţinut, incomplete
sau inexistente. 

Corupţia în achiziţiile din domeniul apărării porneşte fie de
la un ofertant (care plăteşte în mod ilegal o sumă pentru a 
influenţa rezultatul, adică mită) sau un oficial (care solicită
efectuarea unei plaţi ca să influenţeze rezultatul, adică exto-
rsiune. Pentru reducerea corupţiei în achiziţiile din sectorul 
apărării, iniţia�vele �nzând să amelioreze integritatea proc-
esului trebuie să trateze maniera de acţiune a organizaţiilor 
par�cipante, comportamentul  indivizilor implicaţi şi procesul
de luare a deciziilor. 

1. Integritatea organizaţiilor par�cipante

Este important să se urmărească asigurarea integrităţii de 
ambele părţi ale contractului de achiziţii  – atât în sensul ce-
rerii, cât şi în cel al ofertei. Pe partea cererii, în cadrul Min-
isterului Apărării şi ins�tuţiei militare, delimitarea clară a
competenţelor este esenţială  – în special cu privire la autorit-
atea înves�tă cu atributul luării deciziei şi la responsabilităţile 
de control. 

Caseta 4.  Asigurarea integrităţii în organizaţiile par�cipante

Pactele de integritate în apărare
În anii 1990 Transparency Interna�onal a elaborat Pactul de
Integritate ca un instrument pe care guvernele îl pot u�li-
za în combaterea corupţiei în faza licitaţiei şi încheierii co-
ntractului în achiziţii. Pactul de integritate este un contract 
ce-i obligă pe compe�tori şi cumpărători să-şi ia o serie de
angajamente în vederea unei anumite achiziţii. Mai mult 
decât atât, le interzice oficialilor guvernamentali şi rudelor
apropiate să lucreze la firmele care par�cipă la licitaţie pe o 
anumită perioadă după ce licitaţia a fost lansată; de aseme-
nea, se cere dezvăluirea unor detalii despre agenţi şi inter-
mediari. Pentru a asigura transparenţa unui asemenea pact, 
este desemnat un montor independent sau este cons�tuită
o echipă de monitori,  cărora li se acordă apoi dreptul de a 
avea acces la toate reuniunile şi documentele. 
15 ţări din lume au aplicat un as�el de pact în cadrul contr-
actelor majore de achiziţie din apărare, printre care Croaţia, 
India, Polonia şi Marea Britanie.

Iniţia�va industriei de apărare din SUA
Companiile majore din sectorul apărării din SUA au cons�tuit
Iniţia�va Industriei de Apărare, în cadrul căreia fiecare parte
semnatară se angajează să completeze anual un ches�onar
detaliat referitor la programele şi prac�cile e�ce. Rezultate-
le acestui ches�onar sunt apoi compilate şi publicate într-un
Raport de responsabilitate publică. Toate firmele membre
ale Iniţia�vei au un cod de comportament, departament de
e�că, linii telefonice speciale dedicate denunţătorilor şi pro-
grame de pregă�re deontologică pentru personal.

În ceea ce priveşte furnizorul, industria de apărare a fost 
implicată, în ul�mii ani, în numeroase scandaluri de corupţie
care au slăbit încrederea publicului în partenerii de contracte 
ai Armatei. O companie poate plă�  pentru a fi inclusă în lista
compe�torilor sau pentru a reduce numărul acestora. Cei care
plătesc mită în acest mod se aşteaptă nu doar să câş�ge cont-
ractul, ci şi să obţină viitoare subvenţii, beneficii exclusive, iar
regulamentele să fie încălcate în favoarea lor. 

Adesea, de la furnizori se aşteaptă să-şi asume rolul principal 
în anihilarea oportunităţilor de corupţie în a căror capcană ar 
putea să cadă.

2. Integritatea individuală 

Nicio măsură îndreptată împotriva corupţiei conexe 
achiziţiilor nu va funcţiona dacă indivizii implicaţi în proces 
nu dau dovadă de integritate. Pentru a reduce riscurile de 
corupţie la nivel individual, ţările utilizează măsuri “dure” şi 
măsuri “blânde”. 

Măsurile dure pot fi folosite pentru criminalizarea conflictelor
de interese şi a dării de mită. Acestea pot să acopere perioada 
de achiziţii actuală, dar şi pe cea trecută. De exemplu, pot fi lu-
ate măsuri pentru restrângerea conflictului de interese rezultat
din relaţia anterioară dintre oficiali guvernamentali sau ofiţeri
cu contractori sau potenţiala angajare în sectorul privat după 
ieşirea la pensie din structurile guvernamentale sau din servi-
ciul militar.

Măsurile blânde derivă, de regulă, din Codul de Conduită ap-
licat personalului atât de ins�tuţiile guvernamentale cât şi de
furnizorii din domeniul apărării.

Caseta 5.  Integritatea Individuală în Polonia
Toţi ofiţerii superiori şi inferiori care lucrează în unităţi finan-
ciare sau logis�ce sunt obligaţi să completeze o declaraţie de
avere. Formularele completate nu sunt publice şi sunt apoi 
verificate de Poliţia Militară. Cei care au par�cipat la procese
de achiziţii în ul�mii 3 ani ai serviciului lor militar nu au drep-
tul de a lucra într-o companie din domeniul apărării. 

Protecţia denunţătorilor se situează undeva între cele două 
abordări, dură şi blândă, anterior menţionate. Este concepută 
pentru a-i încuraja pe cei care au cunoştinţă despre compo-
rtamente corupte să sesizeze autorităţile în legătura cu ace-
stea.  
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Ce poate întreba un membru al Parlamentului în cele trei 
faze ale procesului de luare a deciziei de achiziţie?  

1. Faza pregă�toare

 Documente privind poli�ci din apărare care furnizează linii
directoare clare pentru modernizarea armatei sunt dispon-
ibile şi publice?  

 Deciziile de achiziţie sunt bazate pe o analiză de risc 
riguroasă sau transparentă? 

 Necesităţile operaţionale şi tehnice decurg din nevoile 
operaţionale reale?

 Volumul din planul de achiziţii este jus�ficat de nevoi rea-
le? 

 Ce parametri can�ta�vi şi calita�vi sunt disponibili pentru
evaluarea cerinţelor tehnice?

 Potenţialii furnizori (incluzând companiile naţionale) au fost 
no�ficaţi cu privire la viitoarele achiziţii?

 Planul de achiziţii este pregă�t pentru cumpărarea unor si-
steme de capabilitate sau doar pentru ar�cole izolate?

 Sunt prevăzute fonduri pentru întreaga durată a proiectul-
ui? Sunt incluse costurile de mentenanţă?

 Sunt prevăzute şi cheltuielile neplanificate pe care le-ar pu-
tea ocaziona eventuale nevoi operaţionale urgente?

2. Licitaţia şi faza negocierii

 Este procesul de licitaţie compe��v? dacă nu, procurarea
din sursă unică (sau număr limitat de oferte) se jus�fică?

 Există criterii clare şi obiec�ve de evaluare a ofertelor?

 Compararea ofertelor venind de la diferiţi furnizori se 
bazează pe evaluarea costurilor pe termen lung sau doar 
pe termen scurt?

 Documentaţia elaborată în scopul licitaţiei este clară şi 
obiec�vă?

 Cum este prevenit conflictul de interese? Oficialii
par�cipanţi la proces sunt în relaţii cu potenţialii ofertanţi
punându-se as�el problema conflictului de interese?
Au semnat cei în cauză o declaraţie prin care confirmă
absenţa conflictului de interese? În caz afirma�v, în ce 
mod s-a efectuat verificarea?

 Se recurge la u�lizarea unor “agenţi” sau “intermediari” în
ciclul de achiziţie? Cum este asigurată integritatea acesto-
ra?

3. Faza de implementare 

 Contractul de achiziţie garantează drepturile Ministerului 
Apărării?

 Va fi contractul implementat aşa cum a fost semnat?

 Amendamentele la contract vor fi puse în prac�că doar în
situaţii bine definite şi jus�ficate?

 Sunt disponibile teste de calitate obiec�ve?

Caseta 6. Prac�ci recomandate în protecţia denunţătorilor

Norvegia a adoptat o legislaţie specifică pentru protecţia
denunţătorilor. Aceasta acordă tuturor angajaţilor din secto-
rul public şi privat dreptul de a aduce în atenţia autorităţilor 
comportamentele nepotrivite suspectate în organizaţia din 
care fac parte, cu condiţia ca angajatul în cauză să urmeze 
o “procedură adecvată”. Legea interzice represaliile, înţelese 
ca orice tratament nefavorabil, care este o consecinţă sau o 
reacţie la sesizarea transmisă de angajat. Orice manifestare 
de rea-vointă în mo�vaţia denunţătorului nu va împiedica re-
latarea corectă, atât �mp cât dezvăluirea serveşte interesul
public. Un angajat care semnalează că va transmite o inform-
are (de exemplu, fotocopiind documente sau ameninţând să 
ia masuri dacă prac�ca nelegală nu încetează) este de asem-
enea protejat împotriva represaliilor. Dacă se produce orice 
formă de răzbunare împotriva denunţătorului ca urmare a 
dezvăluirii făcute, compensaţiile acordate pot fi nelimitate.

Legea din România este una dintre puţinele  legi europene în 
materie care propune o definiţie a termenului “denunţător”.
“Denunţătorul” este un individ care dezvăluie încălcarea le-
gii într-o ins�tuţie publică, comisă de persoane înves�te cu
exercitarea funcţiei publice sau execu�ve în aceste ins�tuţii.
Această definiţie trebuie ci�tă în conjuncţie cu aceea a 
“denunţului efectuat în interes public” care este definit ca a
sesiza cu bună credinţă orice acţiune ce violează legea, stan-
dardele profesionale e�ce sau principiile bunei administrări,
eficienţa, eficacitatea, economia şi transparenţa.

Regulamentele din SUA stabilesc programele e�ce,pregă�rea,
sesizarea şi protecţia denunţătorilor ca obligatorii pentru toţi 
contractorii din apărare. Protecţia acoperă toţi angajaţii con-
tractorului care dezvăluie informaţii oficialilor guvernamen-
tali cu privire la risipă sau ges�onare defectuoasă, pericol la
adresa sanătăţii sau securităţii publice sau încălcări ale legii 
în legătură cu contractele din apărare. Un angajat nu poate fi
concediat, degradat sau al�el discriminat ca pedeapsă  pen-
tru a fi dezvăluit guvernului informaţii despre violări ale legii
în cadrul unui  contract. Toţii contractorii au obligaţia să-şi in-
formeze angajaţii în scris cu privire la aceste drepturi federa-
le de protecţie a denunţătorului. Cerinţe de sesizare similare 
se aplică funcţionarilor publici; orice sesizare poate fi făcută
prin poştă, e-mail sau telefon şi poate să rămână  anonimă şi 
netrasabilă dacă persoana în cauză doreşte aceasta.

3. Integritatea procesului de luare a deciziei

Regulamentele trebuie să asigure o legătura cauzală clară 
între poli�ca de apărare şi achiziţii, luându-se în considerare
restrângerile fiscale de ordin bugetar. Necesităţile de achiziţii
trebuie să fie priori�zate cu grijă în scopul de a concepe un pro-
gram global de apărare cât mai coerent şi echilibrat cu pu�nţă. 
Examinarea atentă şi analiza cerinţelor aflate în compe�ţie pe-
ntru op�ma u�lizare a banilor sunt esenţiale.
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din domeniul apărării a avut nevoie de doar 1 miliard USD 
pentru a-şi îndeplini obligaţiile  contractuale într-una dintre 
pieţele sale din Golful Persic, deşi beneficiase de 10 miliar-
de în obligaţii nominale, aceasta facându-se prin utilizarea 
multiplicatorilor. Un alt exemplu vine din Africa de Sud, unde 
un furnizor suedez din sectorul apărării a primit peste 200 de 
milioane USD în împrumut offset şi a cheltuit doar 3 milioane
USD renovând piscine în Portul Elizabeth şi promovând orasul 
în rândul turiş�lor suedezi.

Pentru a preveni folosirea defectuoasă a mul�plicatorilor în ve-
derea reducerii sau direcţionării greşite a obligaţiilor din offset,
multe ţări fixează limite sau condiţii privind valoarea mul�plicat-
orilor. În India, 3 este mul�plicatorul maxim permis şi doar atunci
când o companie străină furnizează anumite tehnologii stabilite 
fără nicio  restricţie a volumului de producţie şi vânzări, incluzând 
exporturile. 

Tabel 3. Poli�ci de offset

Ţara Valoarea minimă 
a contractului pt. 
offset

Ratele 
minime de 
offset

Mul�plica-
tori

Austria EUR 726,000 100%  până la 10x

Belgia EUR 11 milioane 100% nespecificat

Bulgaria EUR 5 milioane 110% 1x până la 3x

Republica Cehă CZK 500 milioane 100% nici unul

Danemarca DKK 25 milioane 100% nespecificat

Grecia EUR 10 milioane 80% - 120% 1x - 10x

Ungaria EUR 3.5 milioane 100% până la - 15x

Lituania EUR 1.5 milioane 100% 1x - 5x

Olanda EUR 5 milioane 100% 1x - 5x

Norvegia EUR 5.5 milioane 100% 1x - 5x

Polonia EUR 5 milioane 100% 2x - 5x

România EUR 3 milioane 80% până la 5x

Slovenia EUR 500,000 100% 1x to 7x

Suedia EUR 10 milioane 100% -

Elveţia CHF 15 milioane 100% 2x - 3x

U�lizarea offset-urilor a crescut substanţial în ul�ma perioadă, 
întrucât furnizorii au înţeles greutatea unor asemenea clauze în 
influenţarea contractelor de achiziţii. Valoarea medie a aranja-
mentelor de offset reprezenta 49% din valoarea contractelor de
achiziţii în 1995, ridicându-se la 103% în 2005. De exemplu, Loc-
kheed Mar�n, unul dintre cei mai mari contractori din apărare,
deţine 19 miliarde USD în obligaţii offset în 12 ţări. 

Aranjamentele de offset sunt adesea angajamente care nu
sunt finalizate până  la atribuirea contractului. Implementa-
rea lor integrală poate să se în�ndă pe parcursul mai multor 
ani. Dată fiind perioada îndelungată de derulare şi scăderea
concomitentă a controlului din partea mediului poli�c şi a mass-
media, se creează premisele favorabile unor afaceri opace şi 
recompensării cu favoruri a celor care au ajutat la încheierea 
contractului. 

Riscurile de corupţie în acordurile offset 
Offset-urile reprezintă un risc major de corupţie chiar şi în cele
mai dezvoltate ţări. Offset-urile sunt des�nate să-i compenseze
pe actorii locali pentru cumpărarea de echipament sau servicii 
de la un contractor străin. Frecvent sunt parte integrală a unor 
contracte internaţionale în domeniul apărării, iar în unele ţări 
legislaţia cere ca aranjamentele offset pentru contracte să fie
superioare unei anumite valori. 

Acordurile de offset pot include o mare varietate de ac�vităţi
cum ar fi coproducţia, producţia sub licenţă, asistenţă pentru
marke�ng sau export, subcontractarea, pregă�rea, transferul
tehnologic, finanţare sau inves�ţii străine.

Offset-urile susţin dezvoltarea industriei naţionale şi pot să aju-
te la echilibrarea balanţei comerciale  a unei ţări. Adesea oferă 
guvernelor oportunitatea de a diminua opoziţia producătorilor 
naţionali şi a publicului mai larg  faţă de cheltuielile publice ma-
jore în sectorul apărării.  Alegerea a ceea ce este necesar sau 
chiar dacă ceva este necesar poate fi influenţată prin “s�mulen-
te” asigurate în cadrul clauzelor de offset.

Cheltuielile des�nate apărării sunt rareori o simplă tranzacţie
economică. Ele capătă adesea o dimensiune poli�că interna-
ţională, naţiunea care cumpără  urmărind aprofundarea rela-
ţiilor poli�ce cu naţiunea furnizoare. Totodată, sunt destul de
semnifica�ve ca să aibă impact asupra agendei poli�ce interne
– oferta furnizorilor din apărare de a asigura inves�ţii sau de a
crea locuri de muncă ori bunuri şi servicii speciale într-o anu-
mită ţară , regiune sau oraş pot să influenţeze oamenii poli�ci
locali în favoarea achiziţiei. Acest fapt poate face ca o serie de 
produse, al�el neatrăgătoare, să pară atrăgătoare prin prisma
factorului poli�c.

Caseta 7. Compensaţiile în Orientul Mijlociu și Asia

Clauzele de compensaţii nu sunt limitate doar la inves�ții la
sectorul de apărare al țării. Contractele de apărare ale Arabi-
ei Saudite cu Marea Britanie au inclus compesaţii care obligă 
companiile britanice să dezvolte un complex de procesare a 
zahărului, o fabrica de produse farmaceu�ce şi facilităţi de
pregă�re comercială dotate cu computere pe întreg teritoriul
ţării. Contractele de compensaţii pentru Malaezia privesc de-
zvoltarea sectorului educaţiei superioare al ţării prin inves�ţii
în universităţi, în �mp ce Kuwait a u�lizat compensaţiile în
dezvoltatea intreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul civil.

Guvernele utilizează deseori “multiplicatori” în offset-uri ca 
o masură de a încuraja investiţiile în domeniile prioritare. De 
exemplu, dacă valoarea unui multiplicator este stabilită la 3, 
înseamnă că o companie străina poate solicita împrumuturi 
de până la investiţia de offset iniţială înmulţită cu 3. Astfel, 
dacă Ministerul Apărării solicită urgent o tehnologie specifică 
pentru producţia de armuri de tanc, un multiplicator de 4 
poate fi aplicat în acea tehnologie. Aceasta ar acorda unui 
vânzător care furnizează tehnologie în valoare de 20 de mi-
lioane USD un împrumut de offset care se ridică  la 80 de 
milioane USD. Totuşi, s-a constatat că asemenea clauze pot 
fi folosite de vânzători pentru a minimiza investiţia reală de 
offset într-o ţară. De exemplu, un contractor major american 
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re să fie clasificate ca “nenecesare” pentru nevoi viitoare ale apărării,
sau evaluate sub preţul pieţei înainte de a fi vândute sau schimbate. 
Vânzarea sau schimbul unor as�el de bunuri ale armatei prezintă un
risc de corupţie chiar mai ridicat decât cel din cazul achiziţiilor.

Pe de altă parte, ministerele apărării sunt deseori supuse la o 
intensă presiune publică şi lobby (legal sau ilegal) din partea unor 
state, oraşe, localităţi sau interese de afaceri specifice pentru a
impiedica închiderea bazelor sau transferul proprietăţilor ce pot 
conduce la pierderea unor venituri sau locuri de muncă, chiar şi 
în cazurile în care acele bunuri sau ac�vităţi nu mai sunt necesare
securităţii naţionale şi devin o risipă din bugetul apărării. 

Externalizarea unor servicii specifice, cum ar fi asigurarea securităţii
spaţiilor de depozitare, distrugerea sistemului de armament exce-
dentar, a echipamentelor şi muniţiilor pot conduce la manipulări 
ale contractelor şi licitaţiilor sau la negocieri cu o singură compa-
nie. Ambele părţi pot avea interesul de a prelungi contractul cât 
mai mult cu pu�nţă, întârziind as�el distrugerea surplusurilor. Ca
şi în cazul altor contracte din apărare, riscurile de corupţie scad  
odata cu implementarea unor licitaţii deschise şi transparente şi 
a unor proceduri compe��ve cu cerinţe clar formulate.

Ce poate să facă un membru al Parlamentului în legătură cu 
conversia din armată?
 Ministerul Apărării are un plan sau o strategie oficială

pe termen lung privind conversia, externalizarea şi 
priva�zările?

 Cum afectează aceasta cerinţele operaţionale prezente 
şi viitoare ale sectorului de apărare şi securitate? 

 Există reguli clare  privind conflictul de interese pe-
ntru personalul din sfera guvernamentală şi non-
guvernamentală implicat în proces? 

 Există un cod de conduită pentru firmele şi indivizii
implicaţi în tranzacţiile de achiziţie?

 Personalul implicat în negocieri a fost verificat? Sunt ob-
ligate persoanele, la intervale regulate, să-şi declare pu-
blic veniturile, posesiunile şi orice conflict de interese?

 Există un mecanism prin care indivizii implicaţi în proces 
pot să raporteze suspiciuni sau cunoş�nţa unor compor-
tamente corupte, în cadrul protecţiei denunţătorului?

În unele ţări, ins�tuţia de apărare este un actor economic, folosi-
ndu-şi resursele (personal şi posesiuni) în ac�vităţi generatoare de
profit în scopul producerii de venituri pentru militari, independe-
nt de bugetul de stat. Riscurile ce decurg din as�el de situaţii se
împart în două categorii. În primul rând, profesionalismul forţelor 
armate poate fi compromis dacă resursele şi personalul sunt
direcţionate către sectorul privat. Pe parcursul acestui proces, mi-
litarii pot deveni mai interesaţi să obţină profit decăt  să asigure
securitate statului şi cetăţenilor. În al doilea rând, acest fapt poate 
reduce responsabilitatea forţelor armate. Având posibilitatea de a 
se finanţa independent, militarii se pot distanţa de controlul civil,
ceea ce poate să genereze riscuri la adresa rolului său mai larg în 
cadrul societăţii. 

Ce poate face un membru al Parlamentului în privinţa offset-
urilor?  

 Există o strategie naţională care stabileşte scopurile offset-
urilor?

 Ce agenţii guvernamentale sunt implicate în relaţie cu offs-
et-urile?

 Negocierile pentru offset sunt iniţiate înainte sau după aco-
rdarea contractului?

 Sunt stabilite nişte standarde privind limitele şi 
performanţele contractelor de offset – şi de asemenea 
penalităţi pentru nerespectarea lor?

 Mul�plicatorii sunt în conformitate cu priorităţile din dom-
eniul apărării şi economiei naţionale?

 Cine beneficiază de poli�ca de offset a ţării: sectoare specif-
ice, companii sau indivizi?

 Sunt mul�plicatorii plasaţi la un nivel mult mai înalt într-
unul sau mai multe sectoare decât în altele? Va fi aceasta o
oportunitate oferită vânzătorilor de a reduce cheltuielile de 
offset într-o ţară?

 Există un proces de audit sau cerinţe în sensul depune-
rii tuturor eforturilor necesare în ceea ce-i priveşte pe 
vânzători?

 Există un Cod de conduită de partea Ministerului Apărării şi 
a vânzătorilor des�nat specific offset-urilor?

 În ce stadiu pot vânzătorii străini să solicite credite offset în
schimbul transferului de tehnologie şi echipament?

 Ministrul Apărării a solicitat vânzătorului să stabilească   
criterii de performanţă care se vor reflecta în bilanţ? (As-
emenea obligaţiuni care scad în �mp până la îndeplinirea
obligaţiilor contractuale pot să promoveze transparenţa şi 
să previna corupţia). 

Riscurile de corupţie în cadrului unui proces 
de conversie
Controlul parlamentar şi public în domeniul apărării este deseori 
direcţionat către achiziţia de noi sisteme de armament sau proiecte 
de construcţie, în special în cadrul unor contracte cos�sitoare. Totuşi,
chiar şi achiziţii mai banale pot să ascundă oportunităţi pentru 
corupţie, cum ar fi, de exemplu, vânzarea sistemului de armament
disponibilizat, a echipamentului sau a infrastructurii. Sunt mai multe 
componente ale programelor de conversie în apărare ce pot să ridice 
probleme de integritate: de exemplu, conversia bazelor militare şi a 
facilităţilor, dispunerea distrugerii surplusului de echipament militar- 
armament sau stocuri - sau restructurarea industriilor militare. 

Armata este, în multe ţări, un mare deţinător de proprietăţi, 
infrastructură, facilităţi industriale şi echipament în surplus. Int-
eresele comerciale pot să considere bunurile armatei ca fiind fo-
arte atrăgătoare. Spre exemplu, companii private pot încerca să 
influenţeze procesul de luare a deciziilor as�el încât bunuri de valoa-
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Cine sunt actorii care au un rol în asigurarea 
integrităţii?
Parlamentul are un rol cheie în reducerea corupţiei. Parlam-
entul trebuie să asigure o fundaţie legală solidă pentru deru-
larea ac�vităţilor din apărare şi securitate. Legea trebuie să fie
prescrip�vă, să impună transparenţa şi să fie prohibi�vă, să 
definească acţiunile ilegale şi să ceară responsabilitate. Parlam-
entul trebuie, de asemenea, să asigure transparenţă şi responsa-
bilitate în stabilirea bugetului şi a achiziţiilor din sectorul apărării, 
prin dezbateri anuale şi aprobarea bugetelor pentru apărare, 
întrebări şi interpelări frecvente, comisii de anchetă şi monitoriz-
are a ac�vităţilor curente ale comisiilor de buget şi apărare.

Caseta 8. Prac�ci recomandate în controlul parlamentar

Olanda: Orice decizie de achiziţie ce depăşeşte 25 de milio-
ane de Euro trebuie să treacă prin Parlament. Parlamentul 
poate nu doar să se opună sau să amendeze decizia finală de
achiziţie, poate chiar să influenţeze decizia în orice fază a pr-
ocesului de achiziţie. În cazul proiectelor mai mari de 100 de 
milioane de Euro este necesară o informare şi mai frecventă şi 
mai detaliată a Parlamentului. 

Bulgaria:  În 2009, Ministerul Apărării a propus amendamente 
la Legea privind apărarea şi forţele armate, care îi limitează 
autoritatea în achiziţiile din domeniul apărării. Potrivit acestor 
amendamente, Ministerul poate să decidă asupra achiziţiilor 
de până la 25 de milioane de Euro, însă pentru achiziţii între 
25 şi 50 de milioane de Euro, Ministerul are nevoie de aprob-
area prealabilă a Cabinetului, iar pentru achiziţii mai mari de 
50 de milioane de Euro, Cabinetul are nevoie de aprobarea 
prealabilă a Parlamentului.

Germania şi Polonia: Contractele de achiziţii importante treb-
uie să fie supuse aprobării comisiei parlamentare de apărare,
pentru contracte superioare sumei de 25 de milioane de Euro 
în Germania şi 28 de milioane de Euro în Polonia. 

Controlul bugetului apărării este exercitat în principal prin inter-
mediul comisiilor parlamentare de apărare şi securitate. Acestea 
trebuie să aibă autoritatea, capacitatea şi voinţa de a: 

• Examina în detaliu bugetul anual al apărării; 

• Organiza audieri sau anchete stabilind ce miniştri, funcţionari 
de rang înalt sau oficiali militari pot fi convocaţi să răspundă
la interpelări;

• Solicita documente şi rapoarte din partea conducerii;

• Examina rapoarte privind cheltuielile bugetare şi solicita 
autorităţilor competente să efectueze verificări de audit;

• Examina pe�ţii şi reclamaţii ale personalului militar şi ale
cetăţenilor;

• Vizita şi inspecta baze militare şi alte locaţii, inclusiv trupele 
staţionate în străinătate.

Instrumentele inves�ga�ve sunt importante, însă cele mai bune
metode de a lupta împotriva corupţiei sunt procedurile clare şi 
transparente, executate de personal calificat şi mo�vat, capabil
de analize temeinice. De asemenea, angajarea aliaţilor din mass-
media, societatea civilă şi mediul academic sunt importante 

întrucât aceş�a pot să furnizeze acces la surse alterna�ve de
informaţii şi propuneri de poli�ci. 

De la Ministerul Apărării se aşteaptă în mod firesc să preia co-
nducerea în combaterea corupţiei în sectorul apărării. Pentru a 
putea îndeplini acest rol, trebuie să existe mecanisme interne 
de control eficiente, sprijinite de un mandat propice prevenirii şi
aplicării, precum şi de sancţiuni administra�ve aplicabile în vede-
rea corectării prac�cilor greşite.

În plus, Ministerul trebuie să se asigure că următoarele norme şi 
structuri sunt puse în prac�că:

•  claritate şi transparentă în obiec�vele de apărare - roluri, mi-
siuni şi sarcini ale forţelor armate;

•   planuri şi decizii privind alocarea resurselor în legătură cu ra-
ndamentul apărării definit de poli�cile pe cel puţin termen
mediu (5 ani);

•   un sistem centralizat de management al personalului, cu 
promovări, transferuri şi numiri importante supuse controlu-
lui unui organism superior format din funcţionari şi civili;  

•  control şi verificare atentă a achiziţiilor, mentenanţei şi cont-
ractelor de servicii;

•   pregă�rea personalului civil profesionist din cadrul Ministeru-
lui Apărării în management şi administrare publică specifică;

•   mecanisme pentru iden�ficarea şi prevenirea conflictului de 
interese;

•   măsuri pentru protecţia personalului de rang inferior 
împotriva presiunii de a intra în cercul corupţiei, când o pa-
rte a câş�gurilor acestuia ar fi acaparată de oficiali cu rang
superior.

Scopul principal al conducerii este să pună bazele unui mediu de 
lucru în care corupţia să nu fie privită de cei implicaţi ca un act
necesar, fie ea izvorâtă din nevoi personale sau ca o rezultantă a
culturii organizaţionale. Îmbunătăţirea capabilităţilor şi profesio-
nalismului ins�tuţiilor de apărare ar trebui să-i conducă pe ofic-
ialii din sectorul de apărare să-şi îndeplinească misiunea în mod 
eficient în absenţa corupţiei.

Caseta 9. Ins�tuţii specializate în combaterea corupţiei

În Sierra Leone, Comisia An�corupţie a făcut paşi hotărâţi
pentru a combate corupţia în achiziţii şi pentru a proteja 
denunţătorii. Orice încălcare a codului de conduită de către un 
oficial guvernamental este urmată de acţiuni disciplinare. O
nouă lege an�corupţie a ex�ns lista infracţiunilor de corupţie
de la 9 la 22. S-au introdus, de asemenea, praguri minime de 
pedeapsă, pentru a se avea cer�tudinea că toţi delincvenţii
vor fi pedepsiţi corespunzător. În locul proceselor cu juraţi
se preferă acum procesele desfăşurate în prezenţa unui 
judecător, după ce s-a constatat că era mai uşor să fie mituit
sau influenţat un grup de 12 civili decât un singur judecător.
Denunţătorii sunt protejaţi conform legii, li s-a pus la dispoziţie 
o linie telefonică de �p “hotline” şi au dreptul să primească
10% din banii recuperaţi de la autorii actelor de corupţie ca re-
zultat al succesului sesizării, urmăririi penale şi condamnării. 
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Ins�tuţia Avocatului Poporului  nu este întotdeauna un instru-
ment din linia întâi în combaterea corupţiei. Totuşi, dacă este 
structurată în mod corespunzător, sprijinită de o voinţă poli�că
puternică şi dotată cu personal profesionist şi mo�vat, poate să
joace un rol important în implementarea unei strategii naţiona-
le pentru prevenirea şi eradicarea corupţiei. 

Ins�tuţia Avocatului Poporului are o varietate de instrumente
pentru a interveni în ches�unile de integritate în apărare: inves-
�gaţii, rapoarte, discursuri publice, rapoarte către parlament,
întâlniri cu persoane cu funcţii înalte în structuri guvernamenta-
le. Rolul acesteia are următoarele valori şi capabilităţi: 

• Toţi actorii din ins�tuţia militară trebuie să aibă dreptul să
comunice cu Avocatul Poporului în legătură cu orice proble-
mă creata de decizii luate sau în indeplinirea ac�vităţilor de
către forţele armate; în plus, orice persoană privată trebuie 
să aibă dreptul să apeleze la biroul Avocatului Poporului în 
ches�uni de apărare şi securitate;

•  Graţie independenţei ins�tuţiei Avocatului Poporului faţă
de ierarhia superioară, poate să cons�tuie un canal de co-
municare alterna�v în situaţia în care cineva crede sau are
cunoş�nţă de existenţa unui act de corupţie;

•  O ins�tuţie a Avocatului Poporului ac�vă şi accesibilă oferă
oportunităţi de a trata cazuri de corupţie minore, de obicei 
rămase nesancţionate din punct de vedere judiciar, admini-
stra�v sau militar;

•  Posibilitatea de a examina sistema�c şi la discreţie orice
proces de luare a deciziilor din apărare, le reaminteşte per-
manent celor din ins�tuţie că munca lor este monitorizată
din ambele sensuri, dinăuntru şi din afară, în orice etapă;

•  Accesul facil al ins�tuţiei Avocatului Poporului la documen-
te clasificate şi în diverse clădiri sau spaţii poate să prevină
un potenţial interes de a falsifica documente, probe şi pro-
ceduri care ar facilita actele de corupţie; 

• Capacitatea ins�tuţiei Avocatului Poporului de a-şi face
publică ac�vitatea şi de a cita nume ale oficialilor poli�ci,
militari sau civili implicaţi în corupţie este o descurajare în 
lumina protejării carierei şi onoarei. 

Societatea civilă şi mass-media au un rol indispensabil în redu-
cerea corupţiei. Membrii acestora pot să se alăture guvernelor, 
parlamentelor şi publicului în cinci moduri principale: 

• Educaţia publică şi sensibilizarea – alertând publicul şi arătân-
du-i acestuia consecinţele nefaste ale corupţiei; mobilizând şi 
atrăgând sprijin pentru iniţia�ve de construire a integrităţii;

• Acţionând ca un catalizator şi un intermediar în scopul schim-
bării şi al dialogului; 

• Punând la dispoziţie exper�ză şi cunoş�nţe;

• Elaborând studii, cercetări şi opţiuni de poli�ci posibile;

• Monitorizând prac�cile şi acţionând ca un gardian al poli�ci-
lor de implementare.

Caseta10. Experienţa societăţii civile în analiza bugetului

Din 2001, Red de Seguridad y Defensa en América La�na 
(RESDAL), o organizaţie non-guvernamentală din America 
La�nă, compusă din 300 de persoane provenite din mediul
academic şi prac�cieni, a lucrat mult pe tema bugetelor de
securitate. 

RESDAL a dezvoltat o metodologie care analizează procesul 
de luare a deciziilor circumscris bugetelor de apărare. Aceasta 
combină un cadru al poli�cilor de apărare, dispoziţiile legale
naţionale, rolul segmentului execu�v şi legisla�v, controale
interne şi externe şi acţiunile actorilor din societatea civilă. 
Această metodologie a fost deja aplicată bugetelor naţionale 
de apărare din Argen�na, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Paraguay, 
Peru şi Venezuela. 

Atlasul compara�v al apărării în America La�nă prezintă ana-
liza bugetului apărării în şaisprezece ţări din America La�nă.
Acesta compară cifre rezultate dintr-o metodologie compa-
ra�vă, reprezentând prima sursă de date regională. Atlasul
este disponibil online accesând linkul următor 
h�p://www.resdal.org/

Rolul mass-media în asigurarea integrităţii este în principal legat 
de dezvăluirea comportamentelor greşite şi nelegale. Presa in-
dependentă este un instrument al bunei guvernări, prin efortu-
rile sale de a prezenta informaţii precise, echilibrate şi prompte 
în legătură cu subiecte de interes public, ajutându-i pe cetăţeni 
să ia decizii bine documentate în privinţa ches�unilor de actua-
litate. 

În ansamblu, lupta împotriva corupţiei prin u�lizarea unei stra-
tegii mul�ple ce combină reforme de natura poli�că, socială şi
economică cu o serie de diverse ins�tuţii are un potenţial mai
mare de reuşită decât măsurile an�corupţie limitate la o singu-
ră zonă.  

Care sunt normele şi cele mai bune prac�ci
internaţionale pentru asigurarea integrităţii 
în apărare?

La nivel european există iniţia�ve menite să promoveze licita-
rea deschisă şi compe��vă prin intermediul European Bulle�n
Board (EBB) privind Oportunităţi de Contracte în Apărare ela-
borat de Agenţia Europeană pentru Apărare. Această pla�ormă
nu numai că furnizează oportunităţi pentru cooperarea in-
terguvernamentală şi achiziţii transparente în apărare, ci oferă şi 
o serie de coduri detaliate, reguli şi proceduri des�nate stabilirii
unor norme şi celor mai bune prac�ci între statele membre.

Iniţia�va NATO de asigurare a integrităţii a fost creată în urma 
discuţiilor între NATO şi Transparency Interna�onal  cu scopul
de a susţine eforturile internaţionale mai largi de reducere a 
riscurilor de corupţie. Iniţia�va este deschisă atât tuturor alia-
ţilor şi partenerilor NATO din sfera euro-atlan�că, Mediterana
şi zona Golfului, cât şi altor state din lume, inclusiv Afganistan. 
Par�ciparea se face pe bază de voluntariat, iar implementarea 
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Iniţia�vei este o responsabilitate naţională – asumarea la nivel 
naţional şi angajamentul fiind condiţii prealabile necesare. Ac�vi-
tăţile îşi propun să elaboreze cunos�nţe prac�ce pentru a sprijini
naţiunile să-şi îndeplinească obligaţiile ce decurg din tratatele cu 
ONU, OECD şi alte organizaţii. Aceste ac�vităţi includ:  instrumen-
te de autoevaluare a integrităţii, programe de pregă�re adaptate,
seminarii, mese rotunde, publicarea liniilor directoare şi a celor 
mai bune prac�ci, studii şi analize. Implicarea membrilor Parla-
mentului, a personalului parlamentar şi a societăţii civile este 
binevenită. 

Ce acţiuni poate să iniţieze un membru al Parlamentului pen-
tru a s�mula integritatea în apărare?  

 Să facă din integritatea în apărare un subiect important în 
discursul poli�c şi în ac�vitatea legisla�vă;

 Să ceară o analiză temeinică a gradului de corupţie şi a ches-
�unilor de integritate, ideal de la mai multe ins�tuţii diverse:
ministere, biroul naţional de audit, cercetători independen-
ţi;

 Să elaboreze un plan de acţiune pentru integritatea în apăra-
re;

 Să stabilească standarde clare ale conduitei profesionale des-
�nate oficialilor de stat şi angajaţilor companiilor private; să
solicite pregă�rea personalului şi un sistem de monitorizare
a modului de implementare a standardelor de integritate;

 Să amendeze legile as�el încât să fie introduse sancţiuni pen-
tru corupţie eficiente, proporţionale şi disuasive;

 Să facă uz de en�tăţi independente ca să monitorizeze achi-
ziţiile publice, de exemplu birouri naţionale de audit sau or-
ganizaţii din societatea civilă.

Procesul miniştrilor apărării din sud-estul Europei (SEDM) a fost 
pregă�t de NATO împreună cu Bulgaria ca naţiune conducătoare,
ca urmare a eforturilor de reformă susţinute şi reuşite din Bul-
garia. Statele par�cipante la Programul adaptat de construire a
integrităţii din cadrul SEDM includ Albania, Bosnia şi Herţegovina, 
Bulgaria, Croaţia, FRI Macedonia, Muntenegru, România, Serbia 
şi Slovenia. Procesul rămâne deschis atât altor naţiuni SEDM, cât 
şi observatorilor. În 2014, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia şi 
Ucraina au finalizat autoevaluarea de asigurare a integrităţii inter
pares (Peer Review). 

Convenţia Penală a Consiliului Europei privind corupţia acoperă, 
deopotrivă, mita ac�vă şi pasivă a oficialilor naţionali şi străini,
parlamentari, membri ai adunărilor parlamentare, funcţionari 
publici, judecători şi oficiali de la tribunale internaţionale, arbitri
şi juraţi.

Ce resurse independente sunt disponibile în 
ceea ce priveşte standardele şi prac�cile refe-
ritoare la integritatea în apărare?

Standarde internaţionale acceptate pentru asigurarea transpa-
renţei bugetului şi instrumente în scopul întreţinerii responsabi-
lităţii în cheltuielile din apărare sunt disponibile din diverse re-
surse. 

Asigurarea integrităţii şi reducerea corupţiei în domeniul apără-
rii. Un compendiu de bune prac�ci – este o introducere cuprinză-
toare în concepte, poli�ci şi abordări strategice asupra riscurilor
de corupţie în apărare. Volumul trece în revistă riscuri de corup-
ţie şi vulnerabilităţi, discutând rolul diverşilor actori naţionali în 
lupta împotriva corupţiei şi ameliorarea transparenţei în apărare. 
Publicat de DCAF în 2010, compendiumul este disponibil on-line 
în 12 limbi.
h�p://dcaf.ch/Publica�ons/Building-Integrity-and-Reducing-
Corrup�on-in-Defence

Indexul an�corupţie în companiile de apărare a fost lansat în 
Octombrie 2012 de către Transparency Interna�onal; furnizează
o analiză a ceea ce fac (sau eşuează în a face) 129 cele mai mari 
companii din domeniul apărării din lume pentru a preveni corup-
ţia. 
h�p://companies.defenceindex.org/

Indexul guvernamental de luptă împotriva corupţiei în apărare 
publicat de Transparency Interna�onal în Marea Britanie în 2013
este prima analiză globală a riscurilor de corupţie în ins�tuţiile de
apărare din toată lumea. Acesta analizează măsurile luate pentru 
reducerea corupţiei în 82 de ţări şi arată, prin cazuri detaliate şi 
studii, cum parlamentele pot să-şi  îmbunătăţeascăcontrolul asu-
pra sectorului apărării. 
h�p://government.defenceindex.org/

Codul FMI privind bunele prac�ci privind  transparenţa fiscală
iden�fică principii şi prac�ci pentru a ajuta guvernele în furniza-
rea unei imagini clare a structurii şi finanţelor guvernului. Ma-
nualul FMI privind transparenţa fiscală pune la dispoziţie un 
ghid pentru implementarea Codului şi explică prac�cile descrise
în detaliu.
h�p://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm
h�p://www.imf.org/external/np/fad/trans/manual.htm

Procesul de autoevaluare a integrităţii este elaborat de Planul 
de acţiune al parteneriatului NATO în construcţia ins�tuţiilor de
apărare. Permite ţărilor să evalueze soliditatea sistemelor lor de 
integritate în apărare, pe baza a două elemente: un ches�onar
de completat de către fiecare ţară şi o vizită consecu�vă a unei
echipe NATO inter pares la faţa locului, care reuneşte reprezen-
tanţi ai ţării în cauză în vederea discuţiilor bazate pe răspunsurile 
la ches�onar.
h�p://www.nato.int/nato_sta�c/assets/pdf/pdf_publica�ons/
1402_BI-Self-Assess-Quest_en.pdf 

Balanţa militară este publicată de Ins�tutul internaţional pentru
studii strategice (IISS) ca o evaluare anuală a capabilităţilor mi-
litare şi economiei în domeniul apărării în 170 de ţări din toată 
lumea. Pune la dispoziţie informaţii actualizate despre bugetul 
apărării, volumul total al achiziţiilor, echipamentelor deţinute şi 
desfăşurării militarilor. 
h�p://www.iiss.org/en/publica�ons/military-s-balance

Planul de acţiune al parteneriatului NATO în construcţia ins�tuţiilor 
de apărare exprimă angajamentul aliaţilor şi al partenerilor de a ela-
bora proceduri eficiente şi transparente de ordin financiar, de plani-
ficare şi alocare a resurselor în sectorul apărării şi, de asemenea, de a
dezvolta un management eficient, transparent şi viabil din punct de
vedere economic în privinţa cheltuielilor militare, ţinându-se cont de 
accesibilitatea şi auto-susţinerea macro-economică. 
h�p://www.nato.int/docu/basictxt/b040607e.htm
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Cele mai bune prac�ci ale OECD pentru transparenţa bugetară 
reprezintă o colecţie de bune prac�ci rezultate din experienţele
ţărilor membre, organizate în jurul următoarelor teme: rapoarte 
bugetare; dezvăluiri specifice; integritate, control şi responsabil-
itate.
h�p://www.oecd.org/dataoecd/13/13/33657560.pdf

Codul de conduită al OSCE în aspecte poli�co-militare ale
securităţii, adoptat în 1994, recomandă ca alocările des�nate
apărării să nu dreneze resursele disponibile pentru dezvolta-
rea globală a unei economii. Face apel la aprobarea legisla�vă
a cheltuielilor militare, la transparenţă şi la accesul publicului la 
informaţii referitoare la forţele armate. 
h�p://osce.org/documents/sg/1994/12/702_en.pdf

Baza de date a Ins�tutului internaţional pentru studierea păcii
din Stockholm (SIPRI) pune la dispoziţie informaţii despre resu-
rse des�nate forţelor armate din diferite ţări. Tendinţe în chelt-
uielile militare, producţia de arme şi transferuri sunt prezentate 
într-o publicaţie anuală a SIPRI tradusă în mai multe limbi. 
h�p://www.sipri.org/about/organiza�on/researchprog/milap

Raportul Naţiunilor Unite privind cheltuielile militare 
promovează în toată lumea transparenţa şi reducerile tacite în 
cheltuielile militare. ONU a introdus un raport standardizat anual 
conţinând cheltuielile militare din 1981, urmat de linii directoare 
şi recomandări pentru o informare obiec�vă în ches�unile milita-
re, inclusiv transparenţa în cheltuielile militare. 
h�p://www.un.org/disarmament/convarms/Milex/

Centrul pentru controlul democra�c al forţelor armate din Geneva (DCAF) promovează buna guvernare şi
reforma în sectorul de securitate. Centrul efectuează studii privind bunele prac�ci, încurajează dezvoltarea
unor norme corespunzătoare la nivel naţional şi internaţional, face recomandări de poli�ci şi oferă ţărilor
consiliere şi programe de asistenţă. Partenerii DCAF includ guverne, parlamente, societatea civilă, organizaţii 
internaţionale şi o serie de servicii din sectorul de securitate incluzând armata, poliţia, magistraţi, servicii de 
informaţii şi de pază a fron�erelor.
Mai multe detalii sunt disponibile pe www.dcaf.ch 
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