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Insușește-ți foarte bine prevederile legislației care 
reglementează activitatea pe care o desfășori!

Abordează ferm orice relație cu cetățeanul, corect și 
manifestând respect pentru a nu da impresia că ai fi 
dispus să accepți ceva în schimbul integrității!

Acordă atenția cuvenită tuturor solicitărilor și nu lăsa 
impresia că nu esti suficient de motivat, ori că ești 
foarte ocupat și solicitările nu vor fi rezolvate în 
termen!

Încearcă să anticipezi situațiile în care o persoană ar 
putea fi tentată să-ți ofere, sau să-ți promită bani, ori 
cadouri în schimbul nerespectării îndatoririlor de 
serviciu!

Refuză orice ofertă și explică persoanei respective 
care sunt consecințele legale la care se expune!

Nu accepta nici un compromis/excepție în activitatea 
ta. Corupția apare și se manifestă pornind de la "micile 
favoruri"!

Nu accepta servicii gratuite din partea unor persoane 
care într-o perioadă viitoare ar putea fi interesate să-
ți solicite la rândul lor diverse "privilegii"!

Cum poți preveni corupția?

Proiect: “Creșterea transparenței, eticii și integrității 
în administrația publică din județul Satu Mare”, 

cod SIPOCA 1107, cod MySMIS2014+ 151935

NU
APROBA

CORUPȚIA!

Spune NU mitei!



Luarea de mită
(1) Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, 
pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani 
sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă 
promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu 
îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea 
îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de 
serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar 
acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 
10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 
funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea 
în executarea căreia a săvârșit fapta. 
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre 
persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie 
infracțiune numai când este comisă în legătură cu 
neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor 
la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea 
unui act contrar acestor îndatoriri 

Darea de mită 
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte 
foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune 
atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice 
mijloace de către cel care a luat mita.
(3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai 
înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu 
privire la aceasta.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie 
persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în 
cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunțul 
prevăzut în alin. (3).

Traficul de influență
(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de 
bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau 
pentru altul, săvârșită de către o persoană care are 
influență sau lasă să se creadă că are influență asupra 
unui funcționar public și care promite că îl va determina 
pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să 
urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act 
contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea 
de la 2 la 7 ani.

Cumpărarea de influență
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte 
foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, 
unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că 
are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l 
determina pe acesta să îndeplinească, să nu 
îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea 
unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să 
îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se 
pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea 
exercitării unor drepturi.
(2) Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai 
înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu 
privire la aceasta.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie 
persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunțul 
prevăzut în alin. (2).
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite 
sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai 
găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

• Primul lucru pe care trebuie să-l faci este SĂ REFUZI 
categoric și ferm orice ofertă care se referă la primirea 
unor sume de bani ori cadouri în schimbul neîndeplinirii 
atribuțiilor tale de serviciu!
• Încearcă să identifici persoana care ți-a făcut o ofertă și 
să reții cât mai multe detalii ori asigură-te că o poți 
identifica ulterior!
• Încearcă să ai martori, de exemplu colegi care lucrează 
în apropierea ta!
• Reține sau notează-ți detaliile dialogului pe care l-ai 
purtat cu persoana respectivă!
• Semnalează imediat această tentativă șefului și 
autorităților competente prezentând și un raport scris 
privitor celor întâmplate!

Care sunt faptele de corupție?

Ce faci dacă ți se oferă mită?

Ce este corupția?
Abuzul de putere săvârșit în exercitarea funcției publice 
indiferent de statut, structură sau poziție ierarhică, în 
scopul obținerii unui profit personal direct sau indirect, 
pentru sine sau pentru altul, persoană fizică ori juridică.
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