
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUl I.OCAI

SECTOR1 Direcţia de Utilităţi Publice. Salubrizare şi
Proteclia Mediului

DECIZIA NR. 56 / 23.08.2021
privind aprobarea Strategiei Anticorupţie a Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi

Protecţia Mediului Sector 1

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3/23.08.2021, emis de Grupul de lucru al Direcţiei de Utilităţi 

Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1;
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională 
şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 
informaţiilor de interes public;

Luând act de Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 
mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie asumată de directorul general al 
Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 371 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 2145/23.07.2021;

Directorul General al. Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Strategia Anticorupţie a Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia 
Mediului Sector 1, parte integrantă din prezenta decizie;

Art. 2 Prezenta decizie va fi comunicată de către Grupul de lucru pentru integritate tuturor 
coordonatorilor de compartimente.

Art. 3 Grupul de lucru va asigura postarea Strategia Anticorupţie pe site-ul web al instituţiei.

DIRECTOR GENERAL,

CÂTÂLIN-GABRIEL MARINESCU
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în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului <UE) 2016/679 
al Parlamentului European $1 al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şl privind libera 
circulaţie a acestor date, vă informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul securităţii datelor cu caracter personal.
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1. Introducere

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, are ca scop 
promovarea integrităţii, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor 
din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire 
a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, 
prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei în România. 
Strategia urmăreşte creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi, 
dar şi consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace administrative şi penale, precum şi 
creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor.

1.1. Scop
Strategia Anticorupţie are drept scop promovarea eticii şi integrităţii la nivelul Direcţiei de Utilităţi Publice, 
Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1, consolidarea capacităţii instituţionale de a asigura calitatea şi 
accesul la serviciile publice pentru realizarea interesului public, implementarea măsurilor anticorupţie pentru 
prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situaţiilor de conflict de interese şi 
incompatibilitate, eficacitatea şi eficientizarea desfăşurării tuturor activităţilor pentru realizarea interesului 
public.
Totodată se va urmări consolidarea controalelor interne, care să ajute detectarea şi prevenirea fraudei şi a altor 
activităţi ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale şi de imagine ale Direcţiei de 
Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1, contribuind la conştientizarea riscurilor şi a 
consecinţelor de fraudă şi corupţie.

1.2. Valori promovate
Conducerea Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 acordă prioritate 
respectării standardelor de etică şi morală şi se angajează să implementeze toate măsurile necesare prevenirii 
situaţiilor de abuz sau de erori în relaţiile pe care instituţia le are cu toate categoriile de colaboratori, precum 
şi în administrarea patrimoniului şi gestionarea fondurilor publice. Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi 
Protecţia Mediului Sector 1 conştientizează necesitatea respectării principiilor privind integritatea în cadrul 
acestei instituţii şi apreciază necesitatea raportării la standarde de performanţă ridicată, dorind să vină în 
întâmpinarea demersurilor societăţii civile şi a propriilor angajaţi privind conduita externă şi internă a 
reprezentanţilor instituţiei.
La baza activităţilor desfăşurate în cadrul Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 
1 stau următoarele valori fundamentale:

Integritatea - sinceritate, consecvenţă şi responsabilitate în toate acţiunile întreprinse sau 
coordonate. Angajaţilor Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1, le este interzis 
să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în 
considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie.

Legalitatea - supremaţia Constituţiei şi a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate 
desfăşurată nu poate încălca legea; nici un motiv nu poate justifica încălcarea legii.
✓ Interesul public - prioritatea interesului public: interesul public, este mai presus decât interesul personal 
al angajaţilor Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 în exercitarea funcţiei 
publice.
v' Profesionalismul - responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate. Un 
comportament profesionist presupune utilizarea cunoştinţelor pentru urmărirea riguroasă a obţinerii 
rezultatului aşteptat, asigură predictibilitatea rezultatelor individuale şi inspiră încredere.

Deschiderea şi transparenţa - activităţile desfăşurate de angajaţii Direcţiei de Utilităţi Publice, 
Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 
cetăţenilor.
v' Cinstea şi corectitudinea - în realizarea atribuţiilor de serviciu şi în exercitarea funcţiei publice, 
angajaţii Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 trebuie să fie de bună 
credinţă.
V Atitudinea orientată spre cetăţean - identificarea cerinţelor şi necesităţilor beneficiarilor externi 
(cetăţeni sau persoane juridice).

Pag. 2 din 13
Str. Mureş nr. 18-24, sector 1 Bucureşti 

c-mail: secrelarial/tJ^niediuscctorul 1 ro: Tel: 0314.337.660
în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr 679/2016 si a Ugii nr 190 d.n 18 .ul.e 2018 privind mâsori de pun«e în apl.c^e a

2016/679 al ParlarnSmlui European ş. al Consiliului din 27 aprilie 2016 pnvind protecţia persoanelor fizice în ceea ce pnveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi



Amabilitatea, buna - voinţa şi buna - credinţa trebuie să caracterizeze toate demersurile legate de 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Imparţialitatea şi independenţa - adoptarea unei atitudini obiective, neutre faţă de orice interes politic, 
economic, religios sau de altă natură în exercitarea funcţiei publice.

Loialitatea - angajaţii Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 au 
obligaţia de a apara în mod loial prestigiul instituţiei în care lucrează, precum şi de a se abţine de la orice act 
ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Spiritul de echipă - implicare în efortul realizat, respectul şi absenţa discriminării în relaţia cu ceilalţi 
membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale, comunicare şi colaborare excelente 
în urmărirea obiectivelor comune.

Libertatea gândirii şi exprimării - în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii Direcţiei de Utilităţi 
Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector l au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice 
deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei. In activitatea lor, angajaţii au 
obligaţia de a respecta libertatea opiniilor, să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor 
datorate schimbului de păreri.

Confîdenţialitatea - angajaţii Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 
Iau datoria să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire 
este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor 
funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

Egalitatea de tratament - asigurarea egalităţii de tratament a cetaţănilor: angajaţii Direcţiei de Utilităţi 
Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii 
identice sau similare;

Excelenţa - Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 urmăreşte excelenţa 
în tot ceea ce îşi propune să realizeze prin Performanţă, Eficacitate şi Eficienţă.

❖ Performanţa - obiectivele pe care şi le propune trebuie să răspundă cerinţelor, necesităţilor prezente şi
anticipate ale cetăţenilor şi comunităţii şi să reprezinte un progres faţă de propria activitate din trecut.

❖ Eficacitatea - instituţia trebuie să-şi atingă obiectivele.
❖ Eficienţa - instituţia trebuie să înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.

13. Principii
Activitatea Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 area la bază următoarele 
principii generale:
V Statul de drept în baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în faţa 
acesteia;
>/ Răspunderea potrivit căruia toţi angajaţii răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, 
respectiv pentru modul de implementare strategiilor la nivelul instituţiei;
■/ Gestionarea responsabilă a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte 
integrantă din procesul managerial;
■/ Proporţionalitatea în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie: instituţia trebuie 
să elaboreze, să implementeze şi să menţină proceduri puternice, care să fie proporţionale cu riscurile şi 
vulnerabilităţile instituţionale şi dimensionate în funcţie de resursele şi complexitatea activităţii;

Răspunderea la cel mai înalt nivel de angajament: Politicile "anti-mită" nu vor fi eficiente dacă 
nu există un mesaj clar dat de administraţie de la nivelul cel mai înalt că mita nu este tolerată. Nivelul 
superior al conducerii pe fiecare palier trebuie să iniţieze, să supravegheze şi să conducă, prin puterea 
exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupţiei, recunoscând faptul că mita este 
contrară valorilor fundamentale ale integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii şi că aceasta subminează 
eficacitatea instituţiei;
'/ Principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate potrivit 
căruia Identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt 
prioritare şi imperative. Instituţia trebuie să dea dovadă de diligenţă în evaluarea partenerilor, agenţilor şi
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contractorilor. La încheierea de parteneriate sau angajamente contractuale trebuie să verifice dacă 
respectivele organizaţii au politici şi proceduri care sunt în concordanţă cu aceste principii şi orientări;

Principiul eficacităţii în combaterea corupţiei, care se bazează pe evaluarea continuă a activităţii, 
atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate.
^ Principiul cooperării şi coerenţei, în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea 
corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară asupra obiectivelor ce trebuie 
îndeplinite şi a măsurilor ce urinează a fi luate;

Principiul accesului neîngrădit la informaţiile de interes public şi al transparenţei;

1.4. Terminologie
Incident de integritate - situaţia în care cu privire la un angajat al unei instituţii/autorităţi publice sau 
întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puţin una dintre unnătoarele măsuri:
a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârşirii unei abateri de Ia normele deontologice 
sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice;
b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate 
de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor;
c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la 
încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul 
incompatibilităţilor;
Etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat sau 
evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de conduită 
sau alte tipuri de documente fără statut de act nonnativ) sau tacite (cultura organizaţională), fie prin prisma 
consecinţelor acţiunilor înseşi;
Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. 
Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de 
corectitudinea legală şi profesională; Comportamentul lipsit de integritate este o fonnă de subminare a misiunii 
organizaţiei, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime 
ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public;
Planul de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile 
şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupţiei, 
educaţia angajaţilor dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei/autorităţii, întreprinderii publice, 
precum şi combaterea corupţiei;
Open contracting data standard - este procesul de transparentizare a procesului de achiziţie public şi 
derulare a contractelor prin punerea la dispoziţie a datelor deţinute de autorităţile publice şi implicarea 
publicului şi mediului de afaceri în identificarea şi rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul este compus 
din două etape principale: deschiderea datelor şi implicarea cetăţenilor şi mediului de afaceri. Deschiderea 
datelor şi publicarea lor se fac după standarde recunoscute ca buna practică la nivel internaţional - Open 
Contracting Data Standard (OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziţie, ci şi la faza 
de contractare şi desfăşurare a contractelor. Implicarea publicului şi a mediului de afaceri aduce beneficii prin 
găsirea de soluţii alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum şi la depăşirea unor probleme 
în derularea procesului de achiziţie sau derulare a contractelor.
Printre beneficii ar fi important de menţionat: folosirea eficientă a fondurilor publice;

❖ oferirea posibilităţii accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanţi, reducând
❖ costurile prin creşterea competiţiei;
❖ oferirea posibilităţii creşterii calităţii bunurilor şi serviciilor contractate din fonduri publice; 

prevenirea corupţiei;
promovarea unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluţii la problemele sectorului 
public şi ale comunităţilor;

Standarde legale de integritate - sunt avute în vedere acele măsuri de transparenţă instituţională şi de 
prevenire a corupţiei consacrate de legislaţia naţională şi reflectate în inventarul anexă la SNA.
Pantouflage - noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilităţile extinse de muncă, 
au schimbat relaţiile serviciului public şi ale sectorului privat, precum şi percepţia publică asupra acestor 
relaţii. Necesitatea de a menţine încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporeşte
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importanţa dezvoltării şi menţinerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar 
la migrarea funcţionarilor publici către sectorul privat.
Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcţionarilor publici din sectorul public 
în cel privat sunt:

să se asigure că anumite informaţii dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv;
♦♦♦ să se asigure că exercitarea autorităţii de către un funcţionar public nu este influenţată de câştigul 

personal, inclusiv prin speranţa sau aşteptarea unei angajări viitoare;
❖ să se asigure că accesul şi contactele actualilor, precum şi ale foştilor funcţionari publici nu sunt 

utilizate pentru beneficiile nejustificate ale acestora sau ale altora;

Risc - o problemă care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obţinerea rezultatelor 
prealabil fixate este ameninţată sau potenţată
Ameninţare de corupţie - acţiunea sau evenimentul potenţial de corupţie ce poate să apară în cadrul unei 
activităţi a instituţiei;
Risc de corupţie - ameninţare de corupţie, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, 
determinat de cauze/vulnerabilităţi specifice şi de natură să producă un impact cu privire ia îndeplinirea 
obiectivelor/activităţilor unei structuri;
Vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităţilor specifice, care ar putea fi 
exploatată, stând la baza şi putând declanşa săvârşirea unei fapte de corupţie.

1.5. Cadrul legal
Prezenta strategie a fost elaborată în baza prevederilor următoarelor acte normative:
Hotărârea nr. 583 /2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor 
de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de 
verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de 
evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
• Constituţia României;
• Codul penal;
• Codul de procedură penală;
• OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
• publice;
• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare;
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările 
şi completările ulterioare;

• Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

• Hotărârea 1126/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii 251/ 2004
• privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în 

exercitarea mandatului sau a funcţiei;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte 

unităţi care semnalează încălcări ale legii;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

• Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
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• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia 
Mediului Sector 1;

2. Politica internă privind avertizarea În interes public

2.1. Contextul abordării şi tratării politicii interne privind avertizarea în interes public
Fiecare persoană poate avea, în anumite momente, obiecţii asupra unor aspecte care se produc la locul său de 
muncă. Aceste obiecţii trebuie analizate şi implementate soluţii corective adecvate. In situaţia în care aceste 
obiecţii se referă la corupţie sau la o conduită ilicită sau neetică, ce afectează alte persoane, este esenţială 
identificarea etapelor de parcurs pentru realizarea unei avertizări în interes public. Pot apărea temeri în legătură 
cu raportarea obiecţiilor apărute şi se poate ajunge la situaţia în care aceste raportări să încline spre neluarea 
unei decizii de avertizare. O astfel de reacţie are şi o altă cauză: persoana ascunde situaţiile create pe motiv de 
afinităţi faţă de colegi sau faţă de managementul instituţiei, din temerea de a fl etichetat ca şi persoană care 
creează situaţii critice, situaţii care pot genera nesiguranţă în legătură cu activitatea ce face obiectul sesizării.

2.2. Scopul politicii interne privind avertizarea în interes public
Politica privind avertizarea în interes public urmăreşte crearea şi menţinerea unui mediu integru în instituţie, 
mediu în care personalul, cetăţenii să aibă certitudinea că în cazul în care sunt în măsură să sesizeze încălcări 
ale Legii 571/2004 (practici abuzive sau slaba adminstrare), sesizările făcute vor fi tratate şi investigate cu 
maximă obiectivitate şi seriozitate.
Politica privind avertizarea în interes public se adresează tuturor angajaţilor, persoanelor care ocupă o funcţie 
publică, cetăţenilor şi este concepută pentru:
a veni în întâmpinarea persoanelor care, cu bună credinţă, sesizează săvârşirea unor abuzuri şi încălcări ale 
legilor, considerând că în acest mod îşi face datoria faţă de instituţie şi beneficiarii serviciilor publice;

❖ a proteja persoanele care sesizează fapte prin care a fost încălcată legea, nepermiţând hărţuirea 
acestora, inclusiv presiunea informală;

❖ a-i face pe angajaţi să se simtă în siguranţă în cazul în care îşi exprimă îngrijorările în legătură cu 
modul în care se desfaşoara activităţile la nivelul instituţiei;

❖ a aduce la cunoştinţă căile pe care o persoană trebuie să le urmeze în cazul în care nu este mulţumită 
de răspunsul primit;

❖ a oferi garanţia protecţiei de eventualele represalii în cazul în care îngrijorările exprimate sunt 
întemeiate şi formulate cu bună credinţă;

2 J. Principiile care stau la baza protecţiei avertizării în interes public
Principiul legalităţii - conform căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a respecta drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, tratamentul nediscriminatoriu;
Principiul supremaţiei interesului public - conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi 
eficienţa sunt ocrotite şi promovate de lege;
Principiul responsabilităţii - conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare 
să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
Principiul nesancţionării abuzive - conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă sau 
sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi/sau mai severe 
pentru alte abateri disciplinare;
Principiul bunei conduite - conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu 
privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, în scopul de a spori: capacitatea administrativă, 
prestigiul autorităţilor publice şi al instituţiilor publice;
Principiul bunei-credinţe - conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o unitate publică care a făcut 
o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;

2.4. Obiectivul politicii interne privind avertizarea în interes public
Obiectivul vizat de aceasta politică este de a asigura orice persoană care sesizează existenţa unei conduite 
corupte sau neetice sau care semnalează fapte prin care a fost încălcată legea, că este corect să transmită situaţia 
apărută funcţiilor ierarhic superioare, în condiţii de maximă siguranţă;
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2.5. Aplicabilitatea politicii interne privind avertizarea în interes public
Conducerea Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 încurajează raportarea 
oricărei încălcări a legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern 
sau a oricărei proceduri care nu corespunde cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile. Conducerea 
Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 îi protejează pe avertizorii care 
raportează faptele de corupţie, garantează confidenţialitatea sesizării şi anonimatul avertizorului în 
concordanţă cu cerinţele Legii 571/2004.

3. Corupţia

Corupţia este un abuz de putere săvârşit în exercitarea funcţiei publice de un angajat al administraţiei publice, 
indiferent de statut, structură sau poziţie ierarhică, în scopul obţinerii unui profit, satisfacerii unor interese 
personale sau de grup, personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoană fizică ori persoană 
juridică.

3.1. Consecinţele corupţiei
Corupţia poate avea ca şi consecinţe;

• înrăutăţirea imaginii sau discreditarea instituţiei;
• încurajarea iresponsabilităţii şi a practicilor abuzive ;
• calitatea slabă a serviciilor acordate populaţiei;
• degradarea valorilor morale;

3.2. Prevenirea corupţiei
Prevenirea actelor de corupţie este asigurată prin următoarele practici: 

reglementarea activităţilor;
asigurarea transparenţei şi accesului la informaţiile de interes public; 
promovarea principiilor şi normelor etice;
asigurarea transparenţei şi responsabilităţii în gestionarea fondurilor şi bunurilor publice; 
declararea averilor şi incompatibilităţilor; 
prevenirea şi soluţionarea conflictului de interese;
participarea societăţii civile şi sectorului privat în activitatea anticorupţie; 
instruirea personalului;
evaluarea periodică a modului de îndeplinire ă măsurilor anticorupţie.

4. Infracţiuni

4.1. Principalele infracţiuni
Principalele prevederi normative anticorupţie se regăsesc în prezent în textul Codului Penai şi al Legii 78/2000 
privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. în cadrul acestor acte normative sunt 
reglementate principalele fapte de corupţie, după cum urmează:
Luarea de mită (art. 289 Cod Penal)
Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau 
alte foioase 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.
Luarea de mită (art. 289 Cod Penal)Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, 
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se 
creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi 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.
Delapidarea (art.295 Cod Penal)
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însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori 
sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează;
Purtarea abuzivă (art. 296 Cod Penal)
întrebuinţarea de expresii jignitoare, ameninţarea ori lovirea sau alte violenţe faţă de o persoană de către cel 
aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
Abuzul în serviciu (art.297 Cod Penal)
Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte 
în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale 
unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice;
Neglijenţa în serviciu (art.298 Cod Penal)
încălcare din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau 
prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau 
intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice;
Uzurparea funcţiei (art.300 Cod Penal)
Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă 
prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297;
Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane (art301 Cod Penal)
Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut 
un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul 2 inclusiv; 
dispoziţiile nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la emiterea, aprobarea sau adoptarea 
actelor normative şi la exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de 
lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.
Violarea secretului corespondenţei(art302 Cod Penal)
Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a unei corespondenţe adresate altuia, precum şi 
divulgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă 
deschisă ori a fost deschisă din greşeală,interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări 
efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicaţii, divulgarea, difuzarea, prezentarea sau 
transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a conţinutului unei convorbiri sau comunicări 
interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoştinţă de aceasta din greşeală sau din întâmplare; 
Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (art. 304 Cod Penai)
Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel 
care Ie cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu şi de către cel care ia cunoştinţă de acestea, dacă prin aceasta 
sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane; interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei 
comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicaţii;
Obţinerea ilegală de fonduri (art. 306 Cod Penal)
Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau 
garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat 
obţinerea pe nedrept a acestor fonduri;
Deturnarea de fonduri (art. 307 Cod Penal)
Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice sau instituţii 
publice, fără respectarea prevederilor legale, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei 
fondurilor provenite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice.

4.2. Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie conform Legii 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

(art.l0) - - j
Stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţmand 
agenţilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul 
acţiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacţii comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţilor publice 
sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora, săvârşită de cei care au atribuţii de 
conducere, de administrare sau de gestionare;
Acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, 
neurmarirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinaţiilor contractate ale creditelor sau 
subvenţiilor ori neurmarirea creditelor restante;
Utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate;
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(art. 12)
Efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe 
care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea 
funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;
Folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea 
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii;
(art. 13)
Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politica, într-un 
sindicat ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie şi care foloseşte influenţa ori autoritatea sa în scopul 
obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
(art. 18)
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele 
administrate de aceasta ori în numele ei, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei 
fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în 
numele ei;

4 Obligaţiile persoanelor cu atribuţii de control
Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa instiinteze organul de urmărire penală sau, după caz, organul 
de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a 
efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi (art. 23 Cod 
Penal).
Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să sesizeze Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la orice 
date sau informaţii din care rezulta că s-a săvârşit una dintre infracţiunile atribuite în competenţa acesteia (art. 
14 alin. I - OUG 43/2002). Infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de 
competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (art. 13 alin.2 - OUG 43/2002).

5. Obiective ş! MĂSURI
în vederea implementării SNA 2016-2020, pentru prevenirea faptelor/infracţiunilor de corupţie, la nivelul 
Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 se va elabora şi aproba un PLAN DE 
INTEGRITATE, constituit dintr-un ansamblu de obiective şi măsuri identificate ca remedii pentru riscurile şi 
vulnerabilităţile instituţionale identificate, urmărind:

5.1. Obiective principale şi specifice, măsuri şi responsabili
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local.

> Obiectiv specific 1.1 - Creşterea transparenţei instituţionale şl a proceselor decizionale. 
Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice

Măsuri:
> Asigurarea funcţionalităţii site-ului instituţiei, publicarea şi actualizarea periodică a informaţiilor 

publice;
> Eficientizarea activităţilor în vederea asigurării şi îmbunătăţirii accesului la informaţiile de interes 

public;
> Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte transparenţa procesului decizional şi 

accesul la informaţii de interes public;
> Alocarea de resurse umane şi financiare în vederea implementării legilor nr. 544/2001 şi 52/2003;
> Consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii, rapoarte şi 

bugete publicate;

Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca 
elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei 
administrative
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> Obiectiv specific 2.1 - imbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin 
corelarea instrumentelor care au impact asupra identifiării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor 
instituţionale.

> Obiectiv specific 2.2 - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie.

Măsuri:
> Elaborarea şi actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial;
> Autoevaluarea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
> Raportarea asupra sistemului de control intem/manageriai;
> Completarea Registrului Riscurilor;
> Inventarierea funcţiilor sensibile;
> întocmirea raportului de evaluare a instituţiei de către consilierul de etică;
> Completarea declaraţiei de patoufiage la încetarea raporturilor de serviciu;

Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare 
şi domenii de activitate prioritare.

> Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în 
domeniul achiţiilor publice.

> Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie; 

Măsuri:
> Publicarea către ANI a formularului de integritate, pentru fiecare procedurile de achiziţie, conform 

prevederilor legale în vigoare;
> Luarea măsurilor necesare astfel încât să se evite apariţia de iregularităţi în ceea ce priveşte procedurile 

de achiziţie;
> Luarea măsurilor legale necesare astfel încât să se prevină depunerea de contestaţii/acţiuni în instanţă;
> Luarea măsurilor necesare astfel încât să se evite apariţia situaţiilor generatoare cu privire la nulitatea 

contractelor;
> Colaborarea cu compartimentele de specialitate asţfel încât să rezulte documentaţii de atribuire cât 

mai corecte;
> Elaborarea documentaţiilor tehnice cât mai corect, de către compartimentele de specialitate, astfel 

încât în timpul execuţiei contractului să nu existe neconformităţi şi urmărirea/aplicarea clauzelor 
contractuale;

> Informarea SAP de către compartimentele de specialitate care urmăresc derularea contractelor, cu 
privire la existenţa situaţiilor generatoare de modificare a unui contract de achiziţie publică;

^ Participarea la conferinţe naţionale /dezbateri publice în domeniul achiziţiilor publice precum şi 
cursuri de formare profesională pentru tot personalul anagajat în cadrul serviciului achiziţii publice şi 
a personalului tehnic elaborator de caiete de sarcini;

^ Publicarea achiziţiilor publice pe site-ul instituţiei, conform Hotărârii 583/2016;
> Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie;
> Identificarea atribuţiilor vulnerabile la corupţie;
^ Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţi lor specifice identificate;
> Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie şi a 

incidentelor de integritate;
> Susţinerea, prin diseminarea informaţiilor în rândul angajaţilor, a proiectelor societăţii civile în 

domeniul anticorupţiei;
> Elaborarea/completarea, aprobarea şi implementarea codului de etică şi integritate.

Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către 
angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice. ...

> Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul Direcţiei
de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1
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Măsuri:
> Asigurarea participării propriilor angajaţi Ia cursuri de pregătire/formare profesională;
> includerea în programele de pregătire/formare profesională a unor domenii precum: etică şi integritate, 

managementul riscurilor, comunicare şi transparenţă decizională; egalitate de şanse, resurse şi servicii 
publice, implementarea şi evaluarea stadiului SCIM, standarde de control intern managerial;

Obiectiv general 5 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi 
administrative.

> Obiectiv specific 5.1 • Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor 
de incompatibilitate, conflicte de interese şi averi nejustificate.

> Obiectiv specific 5.2 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri:
> Publicarea la timp a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese;
> Constituirea structurilor de control/antifraudă şi audit public intern şi sprijinirea activităţii acestora;
> Constituirea unei Comisii de Disciplină şi monitorizarea activităţii acesteia;

Obiectiv general 6 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de 
integritate şi autoevaluare periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor 
subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice.

> Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe bază de 
analiză de risc şi standarde de control managerial intern.

Măsuri:
> Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de 

monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituţiei;
> Desemnarea coordonatorului şi a grupului de lucru pentru implementarea Planului de integritate;
> întocmirea, aprobarea şi difuzarea Planului de integritate si a Inventarului măsurilor preventive 

anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul instituţiei;
> Informarea pe baza de proces verbal al angajaţilor asupra Planului de Integritate si Inventarului 

măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul instituţiei;
> Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţie;
> Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţi lor specifice identificate;
> Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi 

prevenire a corupţiei;
> Evaluarea modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile 

nou identificate;
> Transmiterea către Sectorul 1 a rapoartelor de monitorizare a stadiului de implementare a strategiei 

anticorupţie privind măsurile anticorupţie, indicatorii de evaluare şi planul de integritate.

6. Sistemul de monitorizare şi evaluare a strategie

Monitorizarea implementării măsurilor pentru atingerea obiectivelor Planului de Integritate al Direcţiei de 
Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector I, se va realiza anual, prin autoevaluare, pe baza 
indicatorilor de evaluare şi a surselor verificare şi în corelare cu cerinţele mecanismului de monitorizare al 
Strategiei Naţionale Anticorupţie.
Obiectivele procesului de monitorizare şi raportare sunt:

'Z identificarea progreselor înregistrate în implementarea strategiei;
identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi normelor 
anticorupţie;

^ creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la 
nivelul instituţiei;
identificarea soluţiilor şi a bunelor practici;
propunerea de măsuri în vederea actualizării planului de integritate;
raportarea în cadrul SNA;
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Rapoartele de monitorizare a stadiului de implementare a strategiei şi a planului de integritate vor fl prezentate 
conducerii Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector Işi transmise Sectorului I. 
Rapoartele vor conţine evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficienţele constatate şi 
recomandările pentru remediere.
Periodic, obiectivele specifice, măsurile şi indicatorii prevăzuţi în Strategia Anticorupţie a Direcţiei de Utilităţi 
Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 vor fi revizuite în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor 
generale.

7. MEDODOLOGIA DE IDENTIFICARE A VULNERABILITĂŢILOR Şl RISCURILOR DE CORUPŢIE

Metodologia de identificare a vulnerabilităţilor şi riscurilor de corupţie la nivelul Direcţiei de Utilităţi Publice, 
Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 va fî documentată în cadrul unei proceduri de sistem de către Grupul 
de lucru pentru integritate şi persoana responsabilă cu analiza vulnerabilităţilor şi riscurilor de corupţie, care 
vor fl stabiliţi prin decizia conducerii instituţiei.
Managementul riscurilor de corupţie presupune parcurgerea următoarelor etape:
(1) Pregătirea activităţilor - etapă care vizează, unnătoarele aspecte:

constituirea şi stabilirea componenţei grupului de lucru pentru integritate la nivelul instituţiei (GLl) 
şi numirea persoanei responsabile cu analiza vulnerabilităţilor şi riscurilor de corupţie (RRC); 
instruirea membrilor grupului de lucru pentru integritate la nivelul structurii cu privire la aspectele 
conceptuale şi metodologice specifice managementului riscurilor de corupţie;

(2) Identificarea riscurilor de corupţie
Implementarea procedurii documentate privind managementul riscurilor de corupţie va permite identificarea 
unitară a riscurilor la corupţie ta nivelul fiecărui departament.
(3) Evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor de corupţie
Modalitatea de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la risc se va face pe bază algoritmi şi/sau scale de 
evaluare bine stabiliţi în cadrul procedurii documentate, care trebuie să stabilească: 

v' Estimarea probabilităţii de materializare a riscurilor la corupţie;
Estimarea impactului riscului la corupţie;

•/ Evaluarea expunerii la risc - combinaţie între probabilitate şi impact

(4) Determinarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor
în funcţie de specificul activităţilor identificate ca vulnerabile la corupţie, de pot adopta măsuri de remediere 
ca:

măsuri de protecţie fizică şi monitorizare a accesului la informaţii, documente ori resurse; 
planificarea şi organizarea în mod transparent şi uşor de verificat a activităţilor şi a modalităţii de 
adoptare a deciziei: separarea responsabilităţilor, aprobarea activităţii, supervizarea, pregătirea 
personalului cu rol de coordonare;
supervizarea documentelor întocmite şi a performanţelor individuale ale personalului; 
asigurarea comunicării adecvate către terţi a obligaţiilor de conduită a personalului; 
dezvoltarea, comunicarea şi monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă; 
promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupţie, asigurându-se 
informarea şi instruirea adecvată privind obligaţiile legale şi măsurile de prevenire/control 
implementate în vederea minimizării riscurilor de corupţie; 
dezvoltarea de sisteme informatice pentru serviciile oferite de instituţie;
promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupţie, precum şi a măsurilor de 
protecţie a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
realizarea de verificări aleatorii ale documentelor şi activităţilor desfăşurate;
realizarea unor activităţi de control/verificare privind accesul sau implementarea de informaţii în 
bazele de date;
activităţi de control de fond ori tematic, activităţi de inventar; 
alte măsuri, în fincţie de specificul activităţii

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
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(5) Monitorizarea şi revizuirea riscurilor de corupţie
Activitatea de monitorizare şi cea de revizuire a riscurilor de corupţie se realizează anual, în scopul de a asigura 
eficacitatea procesului de management al riscurilor de corupţie, respectiv pentru a formula recomandări 
privind măsuri de remediere a vulnerabilităţi lor.
Monitorizarea riscurilor de corupţie la nivel de instituţie se realizează de către grupul de lucru pentru 
integritate.
Activitatea de monitorizare la nivel de departament se finalizează prin completarea unui raport cu privire la 
desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi adoptarea unui registru al riscurilor de corupţie şi se vor 
transmite de către persoana responsabilă cu analiza vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie. Grupului de 
lucru pentru integritate, pentru centralizarea informaţiilor.
în situaţia apariţiei unor riscuri noi de corupţie, respectiv a unor informaţii care pot să modifice nivelul de 
expunere ori să afecteze eficacitatea activităţii de prevenire/control, membrii Grupului de lucru pentru 
integritate reiau etapele de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor de corupţie respectiv determinarea 
măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor.

8. Concluzii

Prezenta strategie anticorupţie a Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 nu 
poate reprezenta o garanţie a faptului că, ulterior implementării, nu vor surveni acte de corupţie, însă apreciază 
că elaborarea acestui document reprezintă o garanţie a bunei credinţe a managementului în ceea ce priveşte 
politica anticorupţie şi creşte credibilitatea instituţiei în faţa cetăţenilor şi a partenerilor contractuali.
Strategia anticorupţie a Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector Itrebuie 
percepută ca un un instrument la îndemâna angajaţilor săi care are drept scop promovarea eticii şi integrităţii, 
consolidarea capacităţii instituţionale de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice pentru realizarea 
interesului public, implementarea măsurilor anticorupţie pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a 
suspiciunilor de fraudă, a situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilitate, eficacitatea şi eflcientizarea 
desfăşurării tuturor activităţilor pentru realizarea interesului public.
Strategia anticorupţie a Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector Ieste un 
document dinamic care urmează a se îmbunătăţi în permanenţă în funcţie de semnalele primite, de experienţa 
dobândită în managementul riscurilor de corupţie şi de modificarea contextului legislativ şi organizatoric.

Grupul de lucru pentn integritate

Coordonator 
Lixandru Cătălin

Membru
Bogran Carmen Mihaela
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