
ANEXANR.2 

PLAN DE ACŢIUNE SECTORIAL 
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Descriere Indicator i Surse de verificare Riscuri Responsabil 

Obiectiv 
specific Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive 

l.1 . 
Măsura Autoevaluarea periodică a Date şi informaţii colectate Raport autoevaluare Inexistenţa unui Conducerea În limita Semestrial 

1. l.l gradului de implementare a pentru toţi indicatorii cuprinşi iniţial elaborat şi mecanism de instituţiei bugetului 
măsurilor preventive în inventar transmis colectare aprobat 
obligatorii (enumerate în Secretariatului tehnic sistematică a 
anexa nr. 2 la hotărâre) alSNA datelor solicitate Consilier 

integritate 
Absenţa 

procedurilor 
o era 'onale 

Măsura Intensificarea activităţilor de Nr. procedurilor elaborate Programul de Neevaluarea Conducerea limita Permanent, 
l. l .2 implementare a sistemelor de dezvoltare a aprofundată a Unităţii de bugetului Evaluare 

control intern/managerial la Nr. de funcţii sensibile sistemului de control tuturor Asistenţă aprobat semestrială şi 
nivelul Unităţii de Asistenţă I in vont•<i "'' intern/ managerial standardelor de Medico Socială anuală 
Medico Socială Bechet aprobat control intern/ Bechet 

Nr. de riscuri identificate, mana erial 



Măsura 

l.l 3 

Măsura 

1.1.4 

Consolidarea statutului şi 

rolul responsabilului de etică 

Dezvoltarea rolului 
consilierului pentru integritate 

evaluate şi îmegistrate in 
Registrul riscurilor 

Gradul de conformitate a 
sistemului de control 
intemJmanagerial la data de 
31.12.2018 

Recomandări formulate pentru 
consolidarea statutului şi rolul 
consilierului de etică 

Subordonarea ierarhică a 
consilierului de etică la un 
nivel superior 

Proceduri aprobate 

Proces de inventariere 
a funcţiilor sensibile 
finalizat 

Registrul riscurilor 
completat 

Raport asupra 
sistemului de control 
intemJmanagerial la 
data de 31.12.2018. 
Raport de evaluare a 
consilierului etic ( 
parte a sistemului 
misiunii tematice din 
cadrul sistemului de 
monitorizare SNA) 
Statistica fumizată în 
procesul de 
autoevaluare 
prevăzută la măsura 

1.1.l 
Raport semestrial 
perivind respectarea 
normelor de conduită 

Lipsa acţiunilor 

de pupularizare a 
rolului 
consilierului de 
etică 

Resurse 
financiare 
insuficiente 
pentru asigurarea 
accesului la 
pregătirea 

profesională 

Conducerea 
Unităţii de 
Asistenţă 

Medico Socială 
Bechet 

Desemnarea consilierului de Dispoziţii ale Întârzierea Conducerea 
integritate Directorului desemnării Unităţii de 
Nr. de activităţi de consilierului de Asistenţă 

În limita 
bugetului 
aprobat 

2018 

Decembrie 2018 

instruire/informare desfăşurate integritate Medico Socială 
~~~~~-ţ-~~~~-~~~~~~~~~~~~-l-:cu::funcţiona1ii imptiea~~în1-r~~~~~~~~-ţ-~~~~~~~~B~e~c~b~e~t ~~~--j~~~~~~-f-~~~~~~_J~~~ 

implementarea S.N.A 
Măsura Operaţionalizarea sistemului Nr. soluţii tehnice adoptate Hotărâri ale comisiei Nealocarea Conducerea În limita După crearea 

1.1.5 call center care să faciliteze Nr. sesizări primite de resurselor umane Unităţii de bugetului cadrului 
sesizarea neregularităţilor şi a Nr. abateri disciplină/instanţelor şi financiare Asistenţă aprobat normativ privind 
posibilelor fapte de corupţie. disciplinare/infracţiuni judecătoreşti necesare Medico Socială înfiinţarea şi 

constatate funcţionării Bechet funcţionarea 
sistemului call sistemului call 



Măsura 

1.1.6 

Măsura 

1.1.7 

Obiectiv 
specific 

1.2. 

Măsura 

1.2.l 

Realizarea unei campanii de 
promovare a sistemului call 
center 

Imbunătăţirea sistemului de 
mnagement al riscurilor de 
corupţie prin realizarea şi 

implementarea unei aplicaţii 

informaţice privind 
monitorizarea riscurilor şi a 
vulnerabilităţilor în cadrul 
instituţiei 

Rata de implementare a 
recomandărilor organismelor 
internaţionale la care România 
este parte. 
Programe şi strategii în care 
sunt implicate şi alte instituţii 
Nr. acţiuni realizate în 
cooperare cu alte instituţii cu 
atribuţii în domeniul 
Anticorupţiei 

Realizare şi implementare 
aplicaţie informatică 

Rapoarte de evaluare 
şi autoevaluare 

Aplicaţie în curs de 
implementare 

center. 
Sesizări care 
exced 
competenţele 

instituţiei sesizate 

Nealocarea 
resurselor umane 
ş1 financiare 
necesare 

Dificultăţi 

practice de 
implementare a 
soluţiei IT 

Conducerea 
Unităţii de 
Asistenţă 

Medico Socială 

Bechet 

Consilier 
integritate 

Conducerea 
Unităţii de 
Asistenţă 

Medico Socială 

Bechet 

Responsabil IT 

Consilier 
integritate 

În limita 
bugetului 
aprobat 

center 
anticoprupţie 

Măsură cu 
caracter 
permanent, 
evaluată 

semestrial 
Permanent 
Evaluare 
semestrială 

Anual 

Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de către Unitatea de Asistenţă 
Medico Socială Bechet 

Asigurarea respectării 

prevederilor privind accesul la 
informaţii de interes public şi 
a celor privind transparenţa 

procesului decizional 

Nr. şi tipul de mfonnaţu de 
interes public publicate din 
proprie iniţiativă 

Rata de răspuns la sol icitări de 
informaţii 

::>ne-ul oilcîal---a1-~kc-ces-limitaH„ ;: ..,.„vana------t----- ---+-±\ -....fuur-ă-c,,.__---t----
instituţiei paginile de desemnată 

Statistica furnizată în 
procesul de 
autoevaluare prevăzută 
la măsura 1.1.1 

internet 

Neaplicarea 
sancţiunilor 

disciplinare 

conducerea 
instituţiei 

de caracter 
permanent 
evaluată 

semestrial 



Măsura 

1.2.2 

Măsura 

1.2.3 

Obiectiv 
Specific 

l.3 

Implementarea de proiecte 
pentru promovarea integrităţii 

şi bunei guvernări în 
parteneriat cu societatea civilă 

Sancţiuni dispuse pentru 
încălcarea obligaţiilor de 
transparenţă decizională şi de 
asigurare a accesului la 
informaţii de interes public 
prin publicarea acestora din 
oficiu 

Rata de contestare în instanţă 
a deciziilor sau măsurilor 

adoptate 

Rata de implementare a 
recomandărilor cuprinse în 
rapoartele anuale 

Protocoale de colaborare 
Nr. proiecte comune cu ONG
uri care conduc la atingerae 
obiectivelor SNA 

Organizarea de consultări şi Nr. participanţi 
dezbateri periodice pentru 
diseminarea bunelor practici 
privind integritatea în rândul 
salariaţilor 

Raport evaluare a 
cadrului legislativ şi 

instituţional privind 
transparenţa 

Rapoarte şi informări 

publice 

pentru 
nerespectarea 
obligaţiilor legale 

Nealocarea 
resurselor 
necesare 

Conducerea 
unităţii 

Informarea salariaţilor Nivel scăzut de Conducerea 
instituţiei participare şi Unităţii de 

implicare a Asistenţă 

salariaţilor Medico Socială 

Bechet 

Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Măsură cu 
caracter 
permanent 
evaluată 

semestrial 
Măsură cu 
caracter 
permanent 
evaluată 

semestrial 



Măsura 

1.3. l 

Măsura 

1.3.2 

Asigurarea climatul ui necesar 
deru lării procedurilor de 
achiziţii publice, confonn 
prevederilor legale 

Prevenirea conflictelor de 
interese în gestionarea 
fondurilor publice prin: 
1, Continuarea dezvoltării 

măsurilor de prevenire a 
\ conflictului de interese, 

1

1 elaborate şi adoptate de 
1 ANRMAT care vizează: 
I -combaterea interferenţei şi 
manifestări, în cadrul 
procedurilor de achiziţii 

publice a intereselor comune 
dintre persoane ce deţin 

funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante şi 

ofertanţi/candidaţi /ofertanţi 

asoc iaţi/subcontractanţi, 

participanţi la proceduri, 
-evitarea încheierij 
contractelor de achiziţie 

Elaborarea programului anual 
al achiziţiilor publice 

Nr sesizări de la ANI sau de la 
alte instituţii 

Nr . şi tipul sanţiunilor dispuse 
( amenzi şi avertisment) 
Nr. de acţiuni în instanţă 

pentru constatarea nulităţii 

absolute a contractului de 
achiziţie publică 

r. documentaţii de atribuire 
respinse de la publicare de 
către ANAP pentru 
nesolicitarea/necompletarea 
declaraţiei privind 
neîncadrarea în prevederile 
Legii 98/2016 cu modificările 
şi completările ulterioare 

Aprobarea 
programului de către 

conducerea instituţiei 

Dosarul achiziţiei 

publice 
Documentaţiile de 
atribuire trimise spre 
publicare în SEAP 

Lipsa de 
comunicare între 
compartimentele 
funcţionale pentru 
stabilirea corectă 
a nevoilor de 
achiziţii publice 

Dificultăţi 

practice de 
implementare a 
unei soluţii 

comune de 
schimb al 
informaţiilor 

între instituţiile 

implicate 

Conducerea 
instituţiei 

Personalul 
atribuţii 

domeniul 
achiziţiilor 

publice 

Conducerea 
instituţiei 

Personalul 
atribuţii 

domeniul 
achiziţiilor 

publice 

cu 
în 

cu 
în 

În limita 
bugetului 
alocat 

Resursa umană 

Măsură cu 
caracter 
permanent 

Măsuri cu 
caracter 
permanent şi 
evaluare 
semestrială 

publică cu încălcarea regulilor ·r-----------î----------+-------f--------~-------~------1--
de evitare a conflictului de 
interese 
2. Continuarea derulării 

Protocolului încheiat între 
AN AP şi ANI în scopul de a 
monitoriza şi sancţiona 

conflictele de interese sesizate 



Măsura Participarea periodică la Nr. salariaţi care au participat Dosarele profesionale Lipsa de interes Conducerea În limita Măsură cu 
1.3.3 cursuri de formare la cursuri de formare ale angajaţilor cu pentru instituţiei bugetului caracter 

profesională în domeniul profesională în domeniul atribuţii în domeniul participarea la aprobat permanent 
achiziţiilor publice achiziţiilor publice achiziţiilor publice aceste cursuri Personalul cu 

atribuţii în 
domeniul 
achiziţiilor 

publice 

1.3.4 Însuşirea legislaţiei în materie Nr. proceduri de achiziţie Dosarele de achiziţie Lipsa de interes Conducerea În limita Măsură cu 
de achiziţii publice derulate corect şi legal Documentaţiile de şi/sau capacitatea instituţiei bugetului caracter 

atribuire trimise spre de pregătire aprobat permanent 
publicare în SEAP profesională a Personalul cu 

angajaţilor cu atribuţii în 
atribuţii în domeniul 
domeniul achiziţiilor 

achiziţiilor publice 
publice. - ---

OBIECTIV GENERAL 2- CREŞTEREA DGRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE 
Obiectiv Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumui de formare continuă a personalului din cadrul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Bechet 

specific 2.1 
Măsura Asigurarea participării Nr. salariaţi care au participat Certificate de Tratarea cu Conducerea În limita Anual 
2.1.1 propriilor angajaţi la cursuri Ia cursuri de pregătire absolvire superficialitate a instituţiei bugetului 

periodice privind normele profesională participării la aprobat 
etice şi de conduită sesiunile de Resurse Umane 

formare 
profesională 

2. 1.2 Introducerea în Planul anual Denumirea modulelor Planul anual de Omiterea Conducerea În limita Anual 
de formare profesională a introduse în planul de perfecţionare introducerii în instituţiei bugetului 
funcţionarilor publici şi a perfecţionare planul anual de 
modulelor pe tema integrităţii perfecţionare a Resurse Umane 

modulelor !_"l.e_ 

tema integritătii 
2.1.3 Diseminarea de ghiduri Şl Nr. şi tipul de materiale Ghiduri Resurse Conducerea în limita Permanent 

materiale cu caracter informative diseminate Materiale cu caracter financiare instituţiei bugetului Evaluare 
informativ privind riscurile şi informativ insuficiente semestrială 

consecinţele faptelor de Tratarea cu 
corupţie sau a incidentelor de superficialitate a Consilier de 
integritate diseminării integritate 



Obiectiv 
specific 

3 . .1 
Măsura 

3.1.1 

Măsura 

3.1.2 

Măsura 

3.1.3 

Creşterea 

reacţie 

identificării 

corupţie 

capacităţii de 
în momentul 

unor fapte de 

Conştientizarea factorilor de 
decizie cu pnv1re la rolul 
sistemelor de control 
intern/managerial 

Aplicarea de sancţiuni 
disciplinare pentru 
încălcarea standardelor etice 
şi de conduită anticorupţie 

Consolidarea progreselor deja înregistrate în procesul de combatere a corupţiei 

Nr. informări, comunicări şi 
acte sesizate 

Nr. misiuni de audit care 
abordează problematica 
sistemelor de control intern 
/managerial, raportat la 
numărul total de m1smm 
realizate 
Nr. de sesizări primite 
Nr. de sesizări în curs de 
soluţionare 

Sesizări 

finalizate 

Rapoarte anuale 
I semestrialede 
activitate 

Dispoziţii de 
sancţionare 

emise de 
Director 

Lipsa de 
solicitudine din 
partea celor care 
au cunoştinţe 
despre fapte de 
corupţie 

Resurse umane 
insuficiente 

Caracter formal 
al activităţii 
comisiilor de 
disciplină 

Personalul 
instituţiei 

Conducerea 
instituţiei 

Conducerea 
instituţiei 

publice 

Permanent 

Permanent 

Măsură cu 
caracter 
permanent 
evaluată 

Nr. oe ses1zari1<srrolt,mmtµtîi·on;nrna'il,L~t: -+-------+-------l-Gem-isi-a-d .. ..,„ ___ r-------~~).l;;JJ_l!emest:Wi.-l~--i----

Nr. şi tipul de sancţiuni 
dispuse 

Nr. de decizii ale comisiei 
anulate sau modificate în 

Rapoarte ale 
comisiei de 
disciplină 

Orientarea 
practicii 
comisiilor spre 
cele mai uşoare 
sancţiuni 

disciplină 



instanţă 

Nr. de persoane care au 
săvârşit în mod repetat 
abateri de la normele 
respective 

- -

OBIECTIV GENERAL 4 -APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORIZARE A SNA 

Obiectiv 
specific 4.1 
Măsura 
4.1.1 

Măsura 
4.1.2 

Măsura 

4.1.3 

Aprobarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislaţiei naţionale anticorupţie, în special a măsurilor 
preventive 

Informarea angajaţilor 
despre procesul de 
elaborare a planului sectorial 
de integritate 

Identificarea riscurilor şi 
vulnerabilităţilor specifice 
instituţiei 

Identificarea măsurilor de 
remediere a vulnerabi lităţilor 
specifice inst ituţiei 

Nr. de angajaţi informaţi cu 
privire la elaborarea planului 
de acţiune 

Modul în care are loc 
informarea (şedinţă, prin 
corespondenţă) 

Nr. de contribuţii primite/ 
incorporate 
Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi 
inventariate 

Nr. de măsuri de remediere 

Proces - Caracter 
verbal/minută exclusiv formal 

al informării 

Raport de 
evaluare a 
riscurilor şi 
vulnerabilităţilor 

elaborat 

Raport privind 
măsurile de 
remediere a 
vulnerabilităţi lor 
elaborat 

Neparticiparea 
majoritătii 
angajaţilor 

Caracter formal 
al demersului în 
absenţa unei 
metodologii de 
evaluare a 
riscurilor 

Caracter formal 
al demersului în 
absenta unei 
metodologii de 
evaluare a 
riscurilor 

Conducerea 
instituţiei 

Conducerea 
instituţiei 

Echipa de 
evaluare 
compusă din 
conducătorii 
prin ci palelor 
serv1c11 
Conducerea 
instituţiei 

Echipa de 
evaluare 
compusă din 

în limita 
bugetului 
aprobat 

în limita 
bugetului 
aprobat 

În limita 
bugetului 
aprobat 

octombrie 2019 

octombrie 2019 

Octombrie 2019 



Măsura 

4.1.4 

Obiectiv 
specific 4.2 

Măsura 

4.2.1 

Măsura 
4.2.2 

Aprobarea şi distribuirea în Plan sectorial aprobat 
cadrul institutiei a planului 
sectorial şi declaratiei de Nr. de copii distribuite 
aderare la SNA 

Decizia de 
aprobare a 
planului 
sectorial 

Decizia de 
nominalizare a 
coordonatorului 
strategiei 
sectoriale 

conducătorii 
principalelor 
compartimen
te 
Conducerea 
instituţiei 

Echipa de 
evaluare 
compusă din 
conducătorii 

principalelor 
servicii 

în limita 
bugetului 
aprobat 

Monitorizarea implementării planului sectorial şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a SNA 

Adoptarea declaraţiei de 
aderare la valorile 
fundamentale, principiile, 
obiectivele şi mecanismul de 
monitorizare al SNA şi 
comunicarea către 
Secretariatul tehnic al SNA 

Menţiuni exprese 
aderarea la: 

- valorile 
fundamentale 

- principiile 
- obiectivele 

privind Document 
şi adoptat 

transmis 
secretariatului 
tehnic al SNA 
împreună cu 

mecanismul de - planul sectorial 
monitorizare 

Persoane desemnate pentru 
implementarea strategiei şi 

planului sectorial 

-datele de 
contact ale 
coordonatorului 
planului 
sectorial 

Conducerea 
instituţiei 

în limita 
bugetului 
aprobat 

Colectarea datelor pentru Date şi informaţii colectate Raport Inexistenţa unui Coordonatorul în limita 
stabilirea liniei de bază pentru toţi indicatorii cuprinşi autoevaluare mecanism de planului bugetului 

Octombrie 2019 

Octombrie 2019 
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comunicarea primului raport preventive prevăzut la transmis sistematică a 

Măsura 

către Secretariatul tehnic al măsura 1.1_1 (anexa nr. 2 la Secretariatului datelor solicitate 
SNA hotărâre) tehnic al SNA Absenţa 

Contributia la elaborarea Nr. de comunicări către Raport 

procedurilor de 
lucru 

Transmiterea de Consilier Octombrie 2019 



4.2.3 Raportului Naţional 

Anticorupţie 

Secretariatul tehnic al SNA semestrial 

Preluarea în planul sectorial Raport anual 
a măsurilor minimal cuprinse 
în planul SNA 

Colectarea integrală 
indicatorilor din inventarul 
măsurilor preventive 
prevăzut la măsura 1.1.1 

COORDON~, 
As. social N ea~~mdana 

date incomplete integritate 
sau cu Noiembrie 2019 
întârziere 

Nepreluarea în 
fişa de post a 
atribuţiilor de 
coordonare şi 
monitorizare a 
planului 
sectorial 


