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Pentru a sesiza presupuse fapte 
de corupție săvârșite de către 
angajații Primăriei Municipiului 

Onești sau cei ai unităților 
subordonate Consiliului Local 

Onești puteți accesa platforma 
anticorupție la adresa  
anticoruptie.onesti.ro 

sau puteți apela linia telefonică 
gratuită a Direcției Generale 
Anticorupție: 0800.806.806.

Cum poți semnala presupusele
 fapte de  corupție?

SPRIJINIREA MĂSURILOR REFERITOARE 
LA PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL 

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ONEȘTI

SIPOCA 1120 / MySMIS2014+152175

NU
APROBA

CORUPȚIA!

Spune NU mitei!

Municipiul Onești

Municipiul Onești



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 promi-
siunea 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) Cod Penal, 
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 Cod Penal, 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 îndepli-
nească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act 
ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndepli-
nească 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 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.

Ce faci dacă ți se oferă mită?
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