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Informaţii despre organizarea şi funcţionarea  

Direcţiei Generale de Integritate 

 

 

Misiunea Direcţiei generale de integritate 
Direcţia generală de integritate (DGI) a luat fiinţă prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2012 de 
modificare şi completare a HG nr.109/2009 privind organizarea şi funcţionarea ANAF, pentru: 

 a veni în întâmpinarea observaţiilor şi recomandărilor Comisiei Europene privind 
reducerea corupţiei în cadrul structurilor vamale şi a celorlalte instituţii subordonate ANAF, 
observaţii şi recomandări cuprinse în raportul privind progresele înregistrate de România în 
cadrul mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), 

 respectiv pentru implementarea recomandărilor Strategiei Naţionale Anticorupţie 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, care prevede adoptarea măsurilor 
preventive anticorupţie la nivelul fiecărei autorităţi şi instituţii publice în vederea combaterii 
acestui fenomen.  

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 854/2012, DGI a încorporat Direcţia Corpul de Control 
din cadrul ANAF, astfel că, în prezent, domeniul de competenţă al direcţiei generale cuprinde 
şi îmbină cele trei direcţii de acţiune necesare îndeplinirii propriei misiuni: prevenirea, 
combaterea şi controlul. 

Obiectivele generale ale Direcţiei generale de integritate 

Obiectivele generale ale DGI vizează structurile şi personalul din cadrul şi/sau în subordinea 
ANAF şi constau în:  

 prevenirea şi combaterea administrativă a actelor de corupţie; 

 asigurarea integrităţii profesionale în exercitarea funcţiilor publice; 

 asigurarea exercitării ansamblului de operaţiuni de control şi de monitorizare a 
activităţilor.  

Structura organizatorică a DGI 

Respectând principiul independenţei activităţilor specifice desfăşurate, DGI este organizată şi 
funcţionează sub coordonarea directă a preşedintelui ANAF, având în componenţă: 
- Serviciul prevenire, studii şi proiecţii anticorupţie; 
- Serviciul supraveghere informatică şi verificarea integrităţii; 
- Serviciul de monitorizare a activităţii structurilor din cadrul A.N.A.F.; 
- Serviciul analiză, control intern şi acţiuni anticorupţie; 
- Serviciul verificări interne A.N.A.F.; 
- Serviciul programare, raportare şi control intern. 
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Principalele atribuţii generale ale DGI 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Direcţia generală de integritate: 

 efectuează, în condiţiile legii, activităţile necesare prevenirii faptelor de corupţie şi de 
încălcare a integrităţii profesionale în cadrul A.N.A.F.; 

 coordonează metodologic, îndrumă direcţiile de specialitate şi supraveghează 
implementarea managementului riscurilor de corupţie de către direcţiile de specialitate din 
cadrul A.N.A.F.; 

 formulează propuneri de acte normative în vederea îmbunătăţirii legislaţiei specifice 
aferente domeniului de activitate; 

 întocmeşte periodic raportări şi informări cu privire la incidentele referitoare la eventualele 
fapte de corupţie şi de încălcare a integrităţii profesionale, declanşează acţiuni în vederea 
înlăturării acestora şi supraveghează implementarea măsurilor corective dispuse; 

 organizează, conduce şi coordonează activitatea de informare şi conştientizare a 
personalului A.N.A.F. cu privire la normele de conduită şi integritate profesională; 

 acordă consultanţă cu privire la normele de conduită profesională  şi monitorizează 
aplicarea prevederilor legale din Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

 colectează, stochează, prelucrează, implementează, analizează, verifică şi diseminează 
datele şi informaţiile referitoare la potenţiale conflicte de interese şi stări de incompatibilitate 
în care se poate afla personalul Agenţiei şi propune măsuri concrete în vederea încetării 
acestor stări de fapt; 

 colectează, stochează, prelucrează, implementează, analizează, verifică şi diseminează 
datele şi informaţiile referitoare la încălcarea actelor normative cu incidenţă în activitatea 
personalului A.N.A.F.; 

 supraveghează şi analizează modul de utilizare a bazelor de date gestionate de Agenţie, 
în scopul verificării drepturilor de acces şi a respectării confidenţialităţii şi protecţiei datelor; 

 supraveghează modul de aplicare, la nivelul A.N.A.F. şi a structurilor subordonate, a 
prevederilor legale privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 
alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 controlează şi monitorizează activitatea desfăşurată la nivelul aparatului propriu şi a 
structurilor regionale şi teritoriale subordonate Agenţiei, sub aspectul respectării legalităţii şi 
regularităţii, precum şi al respectării politicilor interne şi a deciziilor manageriale; 

 coordonează implementarea în A.N.A.F. a măsurilor preventive anticorupţie prevăzute în 
Strategia Naţională Anticorupţie; 

 coordonează metodologic activitatea de control intern desfăşurată de către structurile 
specifice din cadrul Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice; 

 desfăşoară activităţi de colaborare, schimb de experienţă şi schimb de date şi informaţii 
cu Ministerul Public, cu Ministerul Afacerilor Interne, precum şi cu structurile subordonate 
acestora, cu instituţii din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională/ Serviciul Român 
de Informaţii, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice, în vederea realizării atribuţiilor 
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sale, pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a potenţialelor fapte de corupţie şi de 
încălcare a integrităţii profesionale, în baza prevederilor legale şi a protocoalelor încheiate; 

 soluţionează petiţiile, din sfera de competenţă a Direcţiei generale de integritate; 

 propune preşedintelui A.N.A.F. sesizarea organelor competente, în condiţiile legii pentru 
activităţile ce intră în sfera de competenţă a direcţiei; 

 desfăşoară activitǎţi de aprofundare şi actualizare a cunoştinţelor profesionale şi a 
informaţiilor din domeniul specific de activitate, pentru a contribui la perfecţionarea 
profesionalǎ şi deontologicǎ a personalului direcţiei, în scopul creşterii calitǎţii activitǎţilor 
derulate şi a  lucrǎrilor elaborate de cǎtre acesta; 

 cooperează cu structurile aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice şi cu 
celelalte structuri aflate în cadrul şi/sau subordinea A.N.A.F., în scopul verificării şi 
documentării datelor obţinute, având dreptul de a solicita informaţii şi documente în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor legale, structurile Agenţiei 
fiind obligate să le furnizeze cu celeritate; 

 elaborează procedurile, metodologiile necesare desfăşurării activităţilor specifice; 

 îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Agenţiei în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

 


