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Anexa  nr.6 din  H.G.  NR.599/2018

RAPORT  DE  EVALUARE A  INCIDENTELOR  DE  INTEGRITATE  LA  NIVELUL  INSTITUTIEl

(denumirea acesteia)
-     Anu'2020-1lncidentedeintegritate

N    t  t  l de incidente de integritate                                                            0 Ir.OaTipulde fapte
Nr.de abateri de la normeledeontologicesaudelaalteprevederisimilaremenltesăprotejezeintegritateafuncţieipublice 0

EXPLICATIE  INCIDENT: Nr.de infracţiunl de corupţiesaudefaptetegatedenerespectareare81muluiinterdicţillor,con"ctuluideinteresesaudeclarăriiaverilor 0

Nr. de încălcări ale oblisaţiilorlegaleprMndaven.lenejustificate,conflictuldeinteresesauregimulincompatibilttătilor 0

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care
e in e  ri a eau intervenit  nci  en  e                gFuncţiilepersoanelorcareausăvârşitincidentelede

Nr. de fapte săvârşite depersoanecufuncţiide 0

intesritate con  ucere
Nr. de fapte săvârşite depersoanecufunctiideexecutieNr.desanctiunldisciplinareNr.desancţiunladmlnistrativeNrdesanctiunipenale 0

1Nr. de sancţiuni aplicate 0
0
0

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituieabateridisciplînare 1  luna

11   Măsuri de prevenire şi/sau control
Număr total de măsuri  propuse:    19 11htării

Descrierea măsurilor                                                                                                                            |  Stadluumpleme
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.  Constituirea/modificarea Comisiei  de disciplină -se constituie o comisie difenta la
ln curs deimplementare

iecare cercetare disciplinara.DesemnareaprinDeciziadirectorului  nr.21 /11.11.2020,  dîn partea conducerii,  aoordonatorulujpentruîntocmirea/actualizareaŞiimplementareaplanuluide
lmplementat

ntegritate conform Drevederilor HG  nr. 583/2016..Desemnarearesponsabi`uluicuimplementarea SNA la nive` de execuţie,  pn.n
lmplementat

•zia directorului  nr  12/10  09  2020
ec1.Desemnarea consilierului de etică prin  Decizia directorului  nr.43/24.05.2019

lmplementat

.  lntocmirea/actualizarea Planu`ui de integritate pentru implementarea SNA 2016. lmplementat

020,  conform prevederi`or art.6,  a`in.(2) din  HG nr.583/2016 şi  postarea acestuia pe
ite-uL institutiei .
.  Ana`iza  riscurilor la corupţie, întocmirea/revizuirea  Registrului  nscunlor `a corupţienformrevederi`orHGnr599/2018şipostareaacestuiapesite.ulinstitutiei. lmplementat

OP.lntocmirea lnventaru`ui  măsurilor de transparenţă instituţională Şi  de prevenire a
Implementat

orupţiei,  precum Şi indicatom de evaluare la nive`ul institutiei,  conform Anexei  nr.31HGnr583/2016Şipostareaacestuiapesite-ulinstitutiei.
a,8.Analjza periodică a situaţiei inctdentelor de integritate La nivelul institutiei.

lmplementat

9.  Aducerea  la cunoştinţă,  prin e-mai`,  tuturor salariaţilor a codun.lor intocmite la lmplementat

nivelul institutiel.:
-CoduL de conduită al funcţionari`or publici;
-Codul de conduită aL personalu`ui  contractual.

10.  lnformări  pen.odjce în domeni.ul eticii  Şi i.ntegrităţii ,confLictuluî de interese,  pnnmaten.a`etransmise,prine-mail,tuturorsalariaţilor.Consiliereasalariaţilorîn lmp`ementat

domeni.ul de referintă,  la solicitarea acestora.11.lntocmirea,transmitereaŞiprelucrareade chestionare în domeniul eticii şi
Implementat

integrită  ii   confLictului de interese.
12.  Punerea în aplicare a prevederi`or Legii nr.571 /2004 prin:-întocmireaŞÎdifuzarea,învedereaimplementării,aprocedurii de sistem PS"Semnalareaneregularităţilor/avertizareaîninterespublic.Protecţiaavertizorilor de lmp`ementat

integritate„;
- deschiderea registrului de evidenţă a avertizări`or de integritate;-întocmireaformularu`uideavertizareîninterespublic/desesizare neregu`i;

-instalarea,  la parterul instituţiei , a cutiei poştale pentru avertizările de integritate;•existenţa,înRegu`amentullnternalinstitutiei,dearticolereferitoarela

im   lementarea prevederilor Legii  nr.571 /2004.P13. Co`aborarea permanentă între consilierul de etică Şi  comisia de di.sciplină. lmplementat

14.  lntocmirea de către consilierul de etică a unor raportări  catre ANFP,  pnvind: lmp`ementat
-respectarea normelor de conduită de către funcţionam pub`ici;
• implementarea proceduriLor discipLinare la niveluL institutiei.AcesteraortărisunttransmisecătreANFPŞipostatepesite-ul insti.tutiei.

P15.lnrespectarea prevederilor Legii nr.251 /2004:-esteconstituităComisiadeeva`uareŞiinventariere a bunurilor primite cu titlu lmp`ementat

gratuit cu prileju` unor acţiuni  de protocol în exercitarea funcţiei;
-este deschis regi.strul pentru evidenţa cadourilor primite;•seîntocmeste,anual,procesulverbalcuprivirelaconstatările Comisiei Şi se

ostează   e site-ul institutieiPP16.lntocmirea Şi difuzarea procedurii de sistem "Prevenirea Şigestionarea/so`uţionareaconf`ictelordeintereseŞiasituaţiilor de incompatibilitate lmp`ementat

la nivelul jnstitutiei".
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1 .  lntocmîrea Şi  di.fuzarea procedun.i. operaţionaLe "Conflict de interese În achiziţi.i.le Implementat
P b`ice  la nivelul institutiei".
1 .  lntensificarea activităţilor de: ln curs de

onitorizare,  supraveghere, verificare, îndrumare; implementare
utocontro`;
ontrol i.erarhic;
ontrol încrucişat;

1 .  Particîparea consi.(i.erului de etică La cursun. în domeniul etici.i şi integrităţii ln curs deimpLementare

N TA:

1

1P cident  de  integritate  este  situaţi.a  în  care,   cu  privire  la  un  angajat  al  unei  instblicesauîntreprinderipublice,afostluatăsaudispusăcelpuţinunadintreurmătoarituţil./autorităţîelemăsuri:

1. lncetarea disci.plinară a  raporturilor de muncă sau de serviciu,  ca urmare a săvârşirii  unei  abaten. de
'a normele  deontologice  sau  de  la  alte  prevederi  similare  menjte  să  protejeze  integritatea  funcţjei
P blice,  inclusiv cele stabilite pn.n  legislaţie secundară Şi  terţiară,  pentru care este prevăzută această
S ncţiune;
2. Tn.miterea  în  judecată  sau  condamnarea  pentru  săvârşirea  unei  infracţi.uni  de  corupţie  sau  a  unei
fad3.rin

Ompatibi'ităţilor.
4. Rămânerea  definitivă  a  unei  decizii  emise  de  Consiliul  General  al  Consi`iului  Naţiona 1  de Atestare  a
Ti lun.lor,  Di.plomelor Şi Certificatelor Uni.versitare  (CNATDCU) privind o lucrare ştiinţifi.că.

Înce
2016
circu
este
MTS
acce
Secu
noas

Intocmit ,

UPUL  DE MNAGEMENT AL COMISIEI  S.C.M.l.

EHEi=
NAF`U  GABRIELA,  contabil  se

BETS  IONUT,  consilier -

plicat de toate statele Uniunii  Europene.

Avizat,

PRESEDINTE  COMISIEI  S.C.M.  1.

ând  cu  data  de  25  mai  2018,  Regulamentul  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  Şj  al    Consiliului  din  27  aprilie
privind  protecţia  persoanelor  fizlce  în  ceea  ce  priveşte  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal    Şi  privind  libera
aţie  a  acestor  date  şi  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul  General  privi.nd  Protecţia  Datelor  -  RGPD)

a  stabilit  măsuri   tehnice  Şi  procedurale,   pentru  a   proteja  Şi   pentru  a  asigura  confidenţiatitatea,   integritatea  şi
jbilitatea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal.  Vom  preveni  utilizarea  sau  accesul  neautorizat  şj încălcare.a
Ităţii  datelor cu  caracter  personaL,  în  conformitate  cu  legislaţi.a în  vigoare,  tar în  raportul  de  coLaborare .cu  insti.tuţia
ră,  dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentutui  (UE)  2016.
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