Anexa nr. 3 la Dispoziţia nr. 490/11.04.2013

RAPORT DE AUTOEVALUARE A MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPȚIE ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Număr

Măsură
preventivă

Sediul materiei

Indicatori relevanţi

Răspuns
Perioada
1 ianuarie – 31 decembrie 2014

1.

Cod
Legea nr. 7/2004 privind Codul de
etic/deontologic/ conduită
a
funcţionarilor
publici,
de conduită
republicată
Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice
Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru
aprobarea Codului de etică şi deontologie
al poliţistului
Hotărârea
Consiliului
Superior
al
Magistraturii nr. 328/2005 pentru
aprobarea Codului deontologic al
judecătorilor şi procurorilor
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând
standardele de control intern/managerial

Câte încălcări ale normelor au fost sesizate?
Câte sesizări privind încălcarea normelor
deontologice / etice / de conduită au fost
înregistrate?
Câte sesizări sunt în curs de soluţionare?
Câte sesizări au fost soluţionate?
Care a fost durata medie a procedurilor?
Prin câte decizii s-a confirmat încălcarea
normei?
Câte măsuri diferenţiate pe tipuri au fost
dispuse?
Câte decizii ale comisiei au fost anulate sau
modificate în instanţă?

0
0

Care este gradul de cunoaştere de către
angajaţi a normelor (foarte
ridicat/ridicat/mediu/scăzut/
foarte scăzut)?
Câte activităţi de formare privind normele de
conduită au fost realizate?

Ridicat
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la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Câte persoane care au fost instruite prin
sistemelor de control intern/managerial, intermediul
acţiunilor
de
formare
republicat
profesională?
Ordine interne/memorandumuri
Câte măsuri administrative au fost adoptate
pentru
înlăturarea
cauzelor
sau
circumstanţelor care au favorizat încălcarea
normelor?
Câte persoane per instituţie au săvârşit
abateri disciplinare?

2.

Declararea
averilor

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice,
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum
şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu
modificările şi completările ulterioare

1

Nu este cazul

-

Câte persoane au săvârşit în mod repetat
abateri de la normele respective?

-

Câte persoane au obligaţia depunerii
declaraţiei de avere?
Câte persoane au depus în termen declaraţia
de avere?
Câte persoane nu au depus declaraţia de
avere?
Câte sesizări au fost transmise ANI?
Câte decizii a luat ANI ca urmare a
sesizărilor transmise de instituţie?
Câte decizii ale ANI au fost puse în aplicare?
Câte hotărâri ale instanţelor de judecată s-au
dat ca urmare a sesizărilor ANI?
Câte măsuri administrative au fost adoptate
pentru
înlăturarea
cauzelor
sau
circumstanţelor care au favorizat încălcarea
normelor privind declararea averilor?
Câte consultaţii au fost oferite de persoanele
responsabile
pentru
implementarea
prevederilor legale privind declaraţiile de
avere şi declaraţiile de interese?
Care este gradul de cunoaştere de către
angajaţi a normelor privind declararea
averilor
(foarte
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0
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ridicat/ridicat/mediu/scăzut/foarte scăzut)?

3.

Declararea
cadourilor

Câte activităţi de formare privind declaraţiile
de avere au fost realizate?
Câte persoane au fost instruite prin
intermediul
acţiunilor
de
formare
profesională?
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri Câte cadouri au fost primite şi înregistrate în
referitoare la bunurile primite cu titlu registru?
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol Când este publicat anual inventarul pe site-ul
în exercitarea mandatului sau a funcţiei
instituţiei?
În câte situaţii s-a achiziţionat cadoul?
Care este valoarea cadourilor achiziţionate?

4.

Conflicte de
interese

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice,
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum
şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu
modificările şi completările ulterioare
Codul penal

0
0

0
S-au achiziționat cadouri în 3
situații – delegații străine
887 lei

Care este valoarea cadourilor primite (per
cadou şi în total)?
Care este valoarea bunurilor valorificate?

-

Câte declaraţii de abţinere au fost?
In câte situaţii superiorul ierarhic a dispus
înlocuirea persoanei aflată în situaţia de
potenţial conflict de interese?
Câte sesizări au fost primite de instituţie de la
terţe persoane cu privire la existenţa unui
conflict de interese?
Câte decizii ANI au făcut posibilă
constatarea stării de conflict de interese?
Câte sesizări privind posibila săvârşire a
infracţiunii de conflicte de interese au fost
trimise la parchet?
Câte
rechizitorii/condamnări
privind
săvârşirea infracţiunii de conflicte de interese
s-au întocmit?
Care este gradul de cunoaştere de către
angajaţi a normelor privind conflictul de
interese
(foarte

-
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ridicat/ridicat/mediu/scăzut/foarte scăzut)?

5.

6.

Consilier de
etică

Incompatibilităţi

Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de
conduită
a
funcţionarilor
publici,
republicată

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice,
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum
şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu

Câte activităţi de formare s-au realizat?
Câte persoane care au fost instruite prin
intermediul
acţiunilor
de
formare
profesională?
Câte şedinţe de consultare s-au ţinut?
Câţi angajaţi au beneficiat de consiliere?
Câte speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme
etice, au existat?
Care este gradul de cunoaştere de către
angajaţi a normelor privind consilierul
etic(foarte ridicat/ridicat/mediu/scăzut/foarte
scăzut)?
Care este gradul de popularizare a rolului
consilierului de etică?
Câte activităţi de formare s-au realizat?

0
0

0
0
0
Ridicat

Mediu
1

Câte persoane au fost instruite prin
intermediul
acţiunilor
de
formare
profesională?
Câte persoane s-au aflat în stare de
incompatibilitate?
Câte sesizări ale ANI au fost formulate de
către instituţie?

1

Câte sesizări au fost primite de instituţie de la
terţe persoane cu privire la existenţa unei
incompatibilităţi?
Câte decizii ale ANI cu privire la constatarea
unor incompatibilităţi au fost pronunţate?

0

Câte măsuri administrative au fost adoptate
pentru
înlăturarea
cauzelor
sau
circumstanţelor care au favorizat încălcarea
normelor privind incompatibilităţile?

0
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modificările şi completările ulterioare

7.

8.

Transparenţă în
procesul
decizional

Acces la
informaţii de

Care este gradul de cunoaştere de către
angajaţi
a
normelor
privind
incompatibilităţile (foarte ridicat/ ridicat/
mediu/ scăzut/ foarte scăzut)?
Câte activităţi de formare s-au realizat?
Câte persoane au fost instruite prin
intermediul
acţiunilor
de
formare
profesională?
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa Câte anunţuri publice au fost privind
decizională în administraţia publică,cu proiectele de acte normative?
modificările şi completările ulterioare
Câte recomandări au fost transmise de
societatea civilă privind completarea sau
modificarea proiectelor de acte normative,
diferenţiate pe tipologii?
Care a fost gradul de acceptare şi preluare al
recomandărilor formulate de societatea civilă
cu privire la proiectele de acte normative
supuse consultării publice (ca procent între
numărul total de recomandări transmise şi
numărul de propuneri efectiv preluate)?
Câte şedinţe publice s-au ţinut?
Câţi participanţi au fost şedinţele publice?
Câte plângeri s-au depus în justiţie privind
nerespectarea prevederilor legale de către
instituţie ?
Câte şi ce tipuri de sancţiuni au fost dispuse
pentru încălcarea obligaţiilor legale?

mediu

Câte activităţi de pregătire profesională a
personalului din administraţia publică s-au
realizat?
Câte persoane au fost instruite prin
intermediul
acţiunilor
de
formare
profesională?
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces Câte solicitări de informaţii de interes public
la informaţiile de interes public, cu au fost formulate?

0
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0

2
74
0

-

0
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interes public

9.

Protecţia
avertizorului de
integritate

modificările ulterioare
Câte răspunsuri s-au comunicat?

6

La câte dintre acestea s-a comunicat răspuns?

6

Câte răspunsuri au fost formulate
întârziere, faţă de termenul legal?

cu

0

Câte informaţii de interes public au fost
solicitate si nu s-a primit răspuns? La câte
solicitări de informaţii de interes public nu sa formulat răspuns?

0

Câte reclamaţii administrative s-au depus?

0

Câte reclamaţii administrative
soluţionate pozitiv?
Câte reclamaţii administrative
soluţionate negativ?

au

fost

-

au

fost

-

Câte plângeri s-au depus în instanţă?

0

Câte şi ce tipuri de sancţiuni au fost dispuse
pentru încălcarea obligaţiilor legale?

-

Câte activităţi de pregătire profesională a
personalului din administraţia publică s-au
realizat?
Câte persoane au fost instruite prin
intermediul
acţiunilor
de
formare
profesională?
Legea nr. 571/2004 privind protecţia Câte sesizări au fost formulate?
personalului din autorităţile publice, Câte şi ce tipuri de norme au fost încălcate?
instituţiile publice şi din alte unităţi care Structuraţi sub forma unui Compendiu.
semnalează încălcări ale legii
Câte regulamente interne au fost armonizate
cu prevederile legislative?

0
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10.

Distribuirea
aleatorie a
dosarelor/sarcini
lor de serviciu

Hotărârea
Consiliului Superior
al
Magistraturii nr. 387/2005 pentru
aprobarea Regulamentului de ordine
interioară al instanţelor judecătoreşti, cu
modificările şi completările ulterioare
Regulamente, ordine interne

Primar,
Gheorghe Hânsă

În câte instituţii există persoane special
desemnate pentru a primi sesizările
avertizorilor de integritate?
În câte instituţii există implementat un
mecanism cu privire la protecţia avertizorilor
de integritate?
Câte măsuri administrative au fost adoptate
pentru
înlăturarea
cauzelor
sau
circumstanţelor care au favorizat încălcarea
normelor, diferenţiat pe tipologii?
Număr de situaţii de represalii la locul de
munca
Câte plângeri s-au depus in instanţă?
În câte situaţii au fost acordate compensaţii
avertizorilor de integritate?
Câte activităţi de pregătire profesională a
personalului din administraţia publică s-au
realizat?
Câte persoane au fost instruite prin
intermediul
acţiunilor
de
formare
profesională?
Câte persoane au fost desemnate cu
repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de
serviciu?
Câte nereguli au apărut în sistemul de
distribuire aleatorie, diferenţiat pe tipologii?
Câte
măsuri
a
luat
preşedintele
instanţei/conducătorul
instituţiei
pentru
remedierea neregulilor constatate?

-

-

-

0
0

0

-

-

Director executiv,
Buiculescu Silvica
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