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.!?fan de integritate ai ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCURE�T 

Obiectiv 1: Cre�terea gradului de implementare a mii.surilor de integritate la nivelul institufiei 

Masuri Indicatori de performanta Riscuri Surse de verificare Termen de Responsabil 

realizare 

1.1 Adoptarea �i Declaratia adoptata �i Reticenta 1n semnarea/ Document aprobat Realizat Director/�ef serviciu/�ef 
distribuirea m cadrul postata pe site-ul institutiei. asumarea documentului de Publicare pe pagina B irou/Coordonator 
institutiei a declaratiei catre conducerea institutiei web a institutiei Compartiment 
privind asumarea unei 
agende de integritate 
organizationala 

1.2 Desemnarea Dispozitie emisa intarzieri in desemnarea/ Document aprobat Realizat Conducerea institutiei 
coordonatorului �i a unei reactualizarea componentei Lista de distributie 
persoane responsabile 1 grupului de lucru 
de implementarea 
Strategiei Nationale 
Anticoruptie 2021-2025 

Slsfem de management 
cert1flcat 

ISO 9001 / ISO 14001 ·---·- -- . - - - --··-- ---

R.esurse 

Nu este cazu1. 

Nu este cazul. 

... - -- -. - . - . - - -
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1.3 Consultarea 
angajaţilor în procesul de 
elaborare a planului de 
integritate 

1.4 Aprobarea şi 
distribuirea în cadrul 
instituţiei a planului de 
integritate, precum şi 
publicarea documentului 
pe site-ul instituţiei 

1.5 Identificarea şi 

evaluarea riscurilor şi 

vulnerabilităţilor la 
corupţie specifice 
instituţiei 

1.6 Implementarea 
măsurilor prevenire a 
materializării riscurilor 
identificate 

Nr. de angajaţi consultaţi cu 
privire la elaborarea 
planului de integritate 

Plan de integritate aprobat şi 
diseminat ( e-mail, circulară, 
şedinţă etc) 
Nr. de angajaţi informaţi cu 
privire la aprobarea planului 
de integritate 
Modalitatea de informare a 
acestora ( ex. şedinţă, e-mail, 
circulară etc) 
Plan de integritate publicat 
pe site-ul instituţiei 

Nr. de riscuri şi 

vulnerabilităţi la corupţie 

identificate şi evaluate 

Nr. măsuri implementate 

Nr. vulnerabilităţi remediate 

Caracter formal al consultării 

Neparticiparea/ neimplicarea 
angajaţilor 

Nedistribuirea planului 

Caracterul formal al 
demersului 

Personal instruit insuficient 
pentru aplicarea metodologiei 

Caracterul 
demersului 

formal al 

Personal instruit insuficient 
pentru aplicarea metodologiei 

Minută 

Propuneri primite de la 
angajaţi 

Plan de integritate 
aprobat 

Minută/ circulară/ e
mail/ listă de luare la 
cunoştinţă 

Rapoarte de evaluare a 
riscurilor şi 

vulnerabilităţilor la 
corupţie/ registrul 
riscurilor la corupţie 

Raport privind măsurile 
de remediere a 
vulnerabilităţilor 

30.03.2022 

30.06.2022 

30.05.2022 

Permanent 

Conducerea 
persoanele 

instituţiei, 

desemnate 
pentru implementarea 
SNA 

Conducerea instituţiei, 
Coordonatorul Planului de 
Integritate/ persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 

Conducerea instituţiei, 
Coordonatorul Planului de 
Integritate/ persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 

Grupul de lucru pentru 
managementul riscurilor 
la corupţie 

Sistem de management 
cert,flcot 

ISO 9001/ ISO 14001 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Conform 
bugetului 
aprobat 
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1. 7 Evaluarea anuală a 
modului de implementare 
a planului şi adaptarea 
acestuia la riscurile ş1 

vulnerabilităţile nou 
identificate 

1.8 Autoevaluarea 
periodică a gradului de 
implementare a măsurilor 
de transparenţă 

instituţională şi prevenire 
a corupţiei (Anexa 3 la 
SNA - inventarul 
măsurilor) 

1.9 Identificarea, 
evaluarea şi raportarea 
unitară a incidentelor de 
integritate precum şi 

stabilirea unor măsuri de 
prevenire şi/sau control, 
urmare producerii 
acestora. 

1. l O Intensificarea 
utilizării portalului SNA 
pentru creşterea gradului 
de informare al 
salariaţilor despre 
monitorizarea 
implementării SNA, a 
noilor tendinţe şi evaluării 
în domeniul integrităţii. 

Grad de implementare a 
planului de integritate 

Măsuri noi introduse/ 
revizuite 

Date şi informaţii colectate 
pentru toţi indicatorii 
cuprinşi în inventar 

Rapoarte întocmite 
Nr. de .incidente identificate 

Nr.şi tipul de măsuri de 
prevenire şi/sau control care 
vor fi aplicate 

Seturi de date încărcate 

(prin raportare la obligaţiile 
derivate din SNA) 

Caracter formal al evaluării 
Neparticiparea/ neimplicarea 
angajaţilor 

Inexistenţa unui mecanism de 
colectare unitară a datelor. 

Identificarea greşită a faptelor 
ca incidente de integritate; 

Lipsa de relevanţă a datelor, 
provenită din greşita încadrare 
a faptelor ca incidente de 
integritate 

Raport de evaluare 

Raport de autoevaluare 

Raport incidente 
integritate 

de 

Funcţionarea deficitară a Baza de date MDLPA 
portalului 
Acces limitat la internet 
Lipsa de acurateţe a datelor 
incărcate 

Anual 
30 martie 
pentru anul 
anterior 

Anual 

Anual 
30 martie 

Permanent 

Conducerea instituţiei, 
Coordonatorul Planului de 
Integritate/ persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 

Conducerea instituţiei, 
Coordonatorul Planului de 
Integritate/ persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 

Consilier de integritate; 
Grupul de lucru pentru 
asigurarea integrităţii în 
cadrul AD PS 1 ; 
Comisia de Monitorizare. 

Coordonatorul Planului de 
Integritate/ persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 

Sistem de management 
certificat 

ISO 9001/ ISO 14001 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul 
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Măsuri 

2 .1 Organizarea 
de activităţi de informare 
şi conştientizare a 
cetăţenilor ş1 angajaţilor 

cu privire la drepturile 
cetăţenilor în relaţia cu 
Administraţia 

Domeniului Public Sector 
1 
2.2 Încurajarea 
cetăţenilor de a sesiza 
posible incidente de 
integritate, utilizînd 
instrumente media ( 
ex.pagina web -sesizări, 

pagina de social media). 

2.3 Digitalizarea 
serviciilor care pot fi 
automatizate, cu scopul 
de a reduce probabilitatea 
materializării riscurilor de 
corupţie generate de 
intercaţiunea directă cu 
angajaţii ADPS 1 

Indicatori de performanţă 

Nr.şi tip de activităţi de 
creştere a educaţiei 

anticorupţie; 

Feedback-ul participanţilor; 
Rezultatele participanţilor 

înregistrate la testările de 
evaluare din cadrul 
activităţilor de formare în 
domeniul anticorupţie. 
Nr. Sesizări transmise de 
cetăţeni 

Nr.mesaje 
preventive/postări publicate 
pe canalele instituţionale de 
comunicare online 

Tipul de servicii digitalizate 
Nr. utilizatori 

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor 

Riscuri 

Resurse financiare insuficiente 

Grad scăzut de participare 

Caracter formal al activităţilor 
privind educaţia anticorupţie. 

Nealocarea de resurse umane 
şi financiare 
Acces limitat la internet şi 

echipamente ale cetăţenilor 
Personal insuficient care să 

gestioneze sesizările primite. 

Resurse financiare insuficiente 

Surse de verificare 

Raporte de activitate 

Liste de prezenţă 

Note de informare 
Mesaje/sesizări 

transmise pe conturile 
media ale instituţiei 
E-mailuri transmise 
Liste de difuzare 
Fişiere publicate pe 
CID 

Pagina/Portalul ADPS 1 
Rapoarte de activitate 
Feedback cetăţeni 

Termen de 
realizare 

Anual 

2025 

2025 

Responsabil 

Consilier de integritate 
Coordonatorul Planului de 
Integritate 

Conducerea instituţiei 
prin personal desemnat 

Conducerea instituţiei 

prin personal desemnat 

Sistem de management 
certificat 

ISO 9001/ ISO 14001 

Buget 

Conform 
bugetului 
aprobat 

Conform 
bugetului 
aprobat 

Conform 
bugetului 
aprobat 
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Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local 

Măsuri Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare Termen de Responsabil 

3. 1 Aplicarea 
standardului general de 
publicare a informaţiilor 

de interes public prevăzut 
în Anexa 4 la SNA 2021-
2025 

3.2 Publicarea 
contractelor de achiziţii 

publice şi a execuţiei 

acestora, cu o actualizare 
semestrială. 

Informaţii de interes public 
publicate conform 
standardului 

Număr de contracte 
publicate 
Pagina de internet 
actualizată periodic 

Măsuri Indicatori de performanţă 

Resursă financiară insuficientă 

Personal neinstruit 

Fumizarea cu 
informaţiilor 

agenda 

întârziere a 
cuprinse în 

Pagina de internet a 
instituţiei 

Solicitări de informaţii 

de interes public 

E-mail-uri 
Secţiune realizată

Pagina de internet a 
instituţiei 

Documente publicate 

realizare 

Permanent 

Permanent 

Obiectiv 4: Consolidarea integrităţii la nivelul ADPS 1 
Riscuri Surse de verificare Termen de 

realizare 

Responsabil comunicare 

Responsabil 
publice 

achiziţii 

Responsabil desemnat 
pentru aplicarea Legii 
nr.544/200 I 

Responsabil 

Sistem de monogemenl 
certificat 

ISO 9001/ ISO 14001 

Buget 

Conform 
bugetului 
aprobat 

Nu este cazul. 

Buget 

4. lMonitorizarea Nr. de proceduri de achiziţie Resurse umane şi financiare Rapoarte anuale de Permanent Responsabil achizizţii Conform bugetului 
integrităţii publică la care s-au încheiat insuficiente activitate publice, Coordonator aprobat 
procesului de pacte de integritate Reticenţa angajaţilor de a Pacte de integritate implementare Plan de 
derulare a utiliza un astfel de instrument încheiate integritate 
achiziţiilor publice 
prin transparenta 
utilizare a pactelor 
de integritate în 
cadrul achiziţiilor 

publice 
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4.2 Auditarea Nr. recomandari formulate 
intema, o data la Gradul de implementare a 
doi ani, a masurilor preventive 

sistemului/ anticoruptie 

masurilor de 

prevenire a 

coruptiei la nivelul 

ADPS 1 

Structura subdimensionata Rapoarte de audit 
Rapoarte de activitate 

DIRECTOR GENE 

Sorina OANCEA 

Coordonator pentru implementarea Strategiei Nafionale Anticorupfie 
Director Adjunct, 
Adrian Ovidiu BARG.AU 

La 2 ani Structura de audit intern Nu este cazul. 

din cadrul institutiei 


