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ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2021-2025

c'\

lV.

Nr.
măsură Acţiune Indicatori de performanţă Riscuri Surse de 

verificare Responsabili Resurse Termen de 
realizare

OBIECTIV GENERAL NR. 1- CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITĂŢIE LA NIVEL ORGAlVIZAŢIONAL
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate Ia nivel naţional

1.

Adoptarea şi distribuirea în cadrul 
instituţiei a declaraţiei privind 
asumarea unei agende de 
integritate organizaţională;

Declaraţie adoptată
Declaraţie distribuită

Adoptarea unei 
declaraţii neadaptate 
contextului 
instituţional;

Nivel scăzut de 
implicare al 
angajaţilor;

Declataţie şi 
documente de 
diseminare
Pagina web a 
instituţiei

Conducerea 
instituţiei cu 
sprijinul 
Consilierului de 
integritate

Nu este 
cazul

Martie
2022

2.

Adoptarea şi distribuirea în cadrul 
instituţiei a planului de 
integritate, urmare consultării 
angajaţilor şi a evaluării de risc 
conform H.G. nr. 599/2018 şi 
asigurarea resurselor necesare 
implementării acestuia;

Plan de integritate adoptat şi 
diseminat

Persoane desemnate pentru 
monitorizarea implementării 
planului de integritate

Nivel scăzut de 
implicare al 
angajaţilor;

Caracter exclusiv 
formal al consultării;
Nealocarea resurselor 
umane necesare;

Decizie de 
aprobare a 
planului de 
integritate

Documente de 
diseminare
Pagina web a 
instituţiei

Conducerea
instituţiei

Grupul de lucru şi 
consilierul de 
integritate

Nu este 
cazul Iunie 2022

3. Evaluarea anuală a modului de 
implementare a planului şi Raport de evaluare întocmit şi Caracter formal al 

demersului în absenţa Raport de Conducerea Nu este 
cazul Anual
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Nr.
măsură Acţiune Indicatori de performanţă Riscuri Surse de 

verificare Responsabili Resurse Termen de 
realizare

în domeniul anticorupţie creştere a eduaţiei 
anticorupţie

2.

Consolidarea profesionalismului 
în cariera personalului, inclusiv 
prin aplicarea efectivă a 
mecanismelor de evaluare a 
performanţelor, evitarea numirilor 
temporare în funcţiile publice de 
conducere, transparentizarea 
procedurilor de recrutare în 
sectorul public şi asigurarea 
stabilităţii funcţiei publice;

Nr. funcţionarilor publici evaluaţi
Nr. şi tipul măsurilor dispuse 
urmare evaluărilor realizate
Nr. posturi de conducere ocupate cu 
titlu permanent
Procentul posturilor de conducere 
ocupate cu titlu permanent prin 
raportare la numărul total al 
posturilor de conducere din 
instituţie

Nr. şi tip de măsuri luate în vederea 
asigurăririi vizibilităţii anunţurilor 
aferente procedurilor de recrutare

Evaluarea formală 
personalului
Nealocarea resurselor 
umane şi financiare 
necesare

Decizii de 
delegare, 
detaşare pe 
funcţii

Pagina web a 
instiruţiei

Conducerea
instituţiei
Serviciul 
Management 
Resurse Umane

Nu este 
cazul

Permanent

3.

Asigurarea unei protecţii efective 
a cetăţenilor care sesizează 
presupuse incidente de integritate 
săvârşite de furnizorii de servicii 
publice

Nr. sesizări referitoare la incidente 
de integritate soluţionate
Procentul sesizărilor referitoare la 
incidente de integritate raportat la 
numărul total de sesizări 
înregistrate la nivelul instituţiei

Măsuri luate urmare sesizărilor
Nr. şi tip de măsuri de protecţie 
aplieate efectiv cetăţenilor

Nr. de sesizări transmise de cetăţeni
Nr. şi tip de canale utilizate

Nr. de campanii de conştientizare 
organizate
Nr. activităţi de educaţie a

Neaplicarea efectivă 
a măsurilor de 
protecţie
Nealocarea resurselor 
umane şi financiare 
necesare
Necorelarea datelor 
referitoare la 
sesizările care s-au 
aflat pe circuitul de 
soluţionare al mai 
multor instituţii

Rapoarte anuale 
privind 
incidentele de Conducerea
integritate instituţiei
constatate Grupul de lucru şi
Corespondenţă consilierul de
Acte
administrative

integritate

prin care se 
dispun măsuri

Rapoarte anuale Conducerea
privind instituţiei
incidentele de
integritate
constatate

Grupul de lucru şi 
consilierul de
integritate

Pagina de 
facebook si_______________ a_________

DEPM

Nu este 
cazul

Permanent

Formarea unei culturi civice de 
confruntare a fenomenului 
corupţiei "mici", inclusiv prin 
utilizarea noilor tehnologii (de 
exemplu, social media)

Nealocarea resurselor 
umane şi financiare 
necesare

Neimplicarea 
cetăţenilor în demers

Acces limitat la

Nu este 
cazul 2022-2025
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Nr.
măsură Acţiune Indicatori de performanţă Riscuri Surse de 

verificare Responsabili Resurse Termen de 
realizare

Nr. de plângeri depuse in instanţă

Obiectiv specific nr. 3.3. - îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identif
timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale

icării

1.
Auditarea internă, o dată la doi 
ani, a sistemului de prevenire a 
corupţiei

Nr. recomandări formulate
Gradul de implementare a 
recomandărilor formulate

Structuri de audit consolidate

Nealocarea resurselor 
umane şi financiare 
necesare
Lipsa cooperării din 
partea autorităţilor 
publice

Raport de audit

Conducerea
instituţiei

Compartiment
Audit Intern

0 data la
2 ani

GRUP DE LU( 
Coordonator,
Cătălin LIXAN tRU

Membru,
Carmen Mihaela BOGDAN




