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Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate – anul 2018

I.

Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate
Nr. de abateri de la normele deontologice
sau de la alte prevederi similare menite să
protejeze integritatea funcţiei publice
Nr. de infracţiuni de corupţie sau fapte
legate
de
nerespectarea
regimului
Tipul de fapte
interdicţiilor,
incompatibilităţilor,
conflictului de interese sau declarării
averilor
Nr. de încălcări ale obligaţiilor legale
privind averile nejustificate, conflictul de
interese sau regimul incompatibilităţilor
Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au
intervenit incidente de integritate
Funcţiile
persoanelor Nr. de fapte săvârșite de persoane cu
care
au
săvârșit funcţii de conducere
incidentele
de Nr. de fapte săvârșite de persoane cu
integritate
funcţii de execuţie
Nr. de sancţiuni disciplinare
Nr. de sancţiuni aplicate Nr. de sancţiuni administrative
Nr. de sancţiuni penale
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie
abateri disciplinare
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
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II.

Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:

5

Descrierea măsurilor

Stadiul implementării

1.Readucerea la cunoștinţa funcţionarilor publici din
agenţie a prevederilor legale în domeniu prin realizarea
unor întâlniri interne conduse de managerul public și
consilierul juridic (prezentări power point, speţe etc.);

În curs de implementare

2.Facilitarea accesului la cadrul legislativ aplicabil
precum și procedurile interne cu privire la incidentele
de integritate prin crearea unui folder pe intranetul
instituţiei care să conţină toate informaţiile relevante
din domeniu;
3.Diseminarea metodologiei de evaluare a incidentelor
de integritate în cadrul autorităţilor și instituţiilor
publice atât pe e-mail cât și postarea acesteia pe
intranet;
4.Desemnarea responsabilului pentru implementarea
metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

5.Actualizarea
procedurii
de
sistem
privind
implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor
de integritate, cod P.S. – 04. și aducerea acesteia la
cunoștinţa funcţionarilor publici din instituţie;

Implementat

Implementat

Implementat

Implementat

Elaborat,
Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate
Manager Public
Raluca Nastasă
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