INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
6717/GLSNA/25.05.2022
Aprobat,
Inspector ef,
PLANUL DE INTEGRITATE AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNC NEAM PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NA IONALE
ANTICORUP IE 2021 – 2025, APROBAT PRIN H.G. NR. 1269/2021
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CRE TEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A M SURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZA IONAL
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea m surilor de integritate la nivel na ional
M suri
1.Adoptarea i
distribuirea în cadrul
institujiei a declara iei
privind asumarea unei
agende de integritate
organiza ional
2. Adoptarea i
distribuirea în cadrul
institu iei a planului de
integritate, urmare
consult rii angaja ilor
i a evalu rii de risc
conform HG nr.
599/2018 i asigurarea
resurselor necesare
implement rii acestuia

Indicatori de
performant
1.Declara ie
adoptat
2.Declara ie
distribuit
3.Declaratie postat
pe site
1.Plan de integritate
adoptat
2.Plan de integritate
distribuit
3.Plan de integritate
postat pe site
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Riscuri
- Adoptarea unei
declara ii
neadaptate
- Nivel sc zut de
implicare a
angaja ilor
- Adoptarea unui plan
neadaptat
- Nivel sc zut de
implicare a
angaja ilor

Surse verificare

Termen realizare

1. Declaratie nr.
1280/31.01.2022
2. PVS nr.
1820/11.02.2022
3. Aviz de publicare pe
site 2983/09.03.2022
4. Site-ul institu iei

31.03.2022

1.Planul de integritate
2. Act administrativ de
aprobare a registrului
revizuit
3. Act administrativ de
adoptare

2.30.06.2022 i o
dat la 2 ani
3.30.06.2022 i o
dat la doi ani
4.30.06.2022 i o
dat la 2 ani

Responsabili
1.Inspector ef
2. ef grup de
lucru pentru
prevenirea
corup iei
3.Consilier de
integritate
4.Consilier IT
1. efii de
compartimente
2.Grupul de
lucru pentru
prevenirea
corup iei la
nivelul I.T.M.
Neam
3.Comisia de
monitorizare

Resurse
Nu este
cazul

Nu este
cazul

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA NEAM
3. Evaluarea anual a
modului de
implementare a
planului i adaptarea
acestuia la riscurile i
vulnerabilit ile nou
ap rute;

1.Plan de integritate
evaluat i adaptat la
riscurile i
vulnerabilit ile nou
ap rute

4.Identificarea,
analizarea, evaluarea i
monitorizarea riscurilor
de corup ie, precum i
stabilirea i
implementarea
surilor de prevenire
i control al acestora,
conform HG nr.
599/2018;

1.Num r de riscuri
identificate

5.Identificarea,
evaluarea i raportarea
unitar a incidentelor
de integritate, conform
HG nr. 599/2018,
precum i stabilirea
unor m suri de
prevenire i/sau control
urmare producerii
acestora;

1.Num r de
incidente de
integritate
identificate
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- Evaluarea
necorespunz toare a
planului

Raport anual

Anual

1. efii de
compartimente
2.Grupul de
lucru pentru
prevenirea
corup iei la
nivelul I.T.M.
Neam
3.Comisia de
monitorizare

Nu este
cazul

Registrul riscurilor de
corup ie

Anual

1. efii de
compartimente
2.Grupul de
lucru pentru
prevenirea
corup iei la
nivelul I.T.M.
Neam
3.Comisia de
monitorizare

Nu este
cazul

Raport anual de evaluare
a incidentelor de
integritate i a m surilor
de prevenire/control
(Anexa 6 la HG 599/2018)

Anual

Consilier de
integritate

Nu este
cazul

- Adoptarea unui plan
neadaptat la
riscurile i
vulnerabilit ile nou
ap rute
- Nivel sc zut de
implicare a
angaja ilor
- Evaluarea
necorespunz toare a
riscurilor de corup ie

- Neidentificarea
incidentelor de
integritate

2

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu
caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter
personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac
i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA NEAM
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUP IEI ASUPRA CET
2.Consolidarea
profesionalismului în
cariera personalului din
sectorul public, inclusiv
prin aplicarea efectiv
a mecanismelor de
evaluare a
performan elor,
evitarea numirilor
temporare în func iile
publice de conducere,
transparentizarea
procedurilor de
recrutare în sectorul
public i asigurarea
stabilit ii func iei
publice

3.Asigurarea unei
protec ii efective a
cet enilor care
sesizeaz presupuse
incidente de integritate
vâr ite de furnizorii
de servicii publice

1.Nr. obiective i
indicatori de
performan
2.Nr. salaria i
evalua i
3. Notele finale ale
evalu rii
4. Nr. angaja i care
au participat la
cursuri de formare
5.Num r posturi de
conducere ocupate
cu titlu permanent
din num rul total de
posturi de conducere
6. Nr. i tip de
suri luate
în vederea
asigur ririi
vizibilitatii
anun urilor
aferente
procedurilor de
recrutare
1.Nr. sesiz ri
referitoare la
incidente de
integritate
solujionate
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- Obiective i indicatori
de performan
neconcludente în raport
cu activitatea
salariatului evaluat

ENILOR

1,2,3.Rapoarte anuale de
evaluare
4.Raport anual formare
profesional
5.Statul de func ii

1,2,3,4,5.Anual
6.Atunci când este
cazul

Inspector ef
efii de
compartimente
Consilier de
etic
Consilier RU
Comisia de
monitorizare

Nu este
cazul

Conform PS 07 i HG
1344/2007, modificat
completat

Atunci când este
cazul

Consilier de
etic
Comisia de
disciplin
Conducerea
inspectoratului

Nu este
cazul

- Deficien e de
management datorate
ocuparii temporar a
func iilor publice de
conducere
- Nerespectarea
procedurilor de
recrutare i a legisla iei

- Neasigurarea
protec iei efective a
cet enilor care
sesizeaz presupuse
incidente de integritate
vâr ite de furnizorii
de servicii publice

i

3

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu
caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter
personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac
i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA NEAM
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITU IONAL I A CAPACIT
COMBATEREA CORUP IEI

II ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA I

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbun
irea capacit ii de gestionare a e ecului de management prin corelarea instrumentelor care au
impact asupra identific rii timpurii a riscurilor i vulnerabilit ilor institu ionale
1.Auditarea intern ,
o dat la doi ani, a
sistemului de
prevenire a corup iei
la nivelul tuturor
autorit ilor publice

1.Num r
recomand ri
formulate
2. Num r
recomand ri
implementate

ef grup de lucru,

- Caracter formal al
auditului

Rapoarte de audit

O dat la 2 ani

Membri grup de lucru:
1. ef serviciu ERUAI,
Pre edinte Comisie de monitorizare,

5.Ofi er de risc,
Inspector de munc ,
Serviciul control SSM,

2. ef serviciu control SSM,

6.Consilier de etic ,

Auditor intern

Nu este
cazul

Secretar grup de lucru,
Consilier de integritate

3.Pre edinte Comisie Disciplin ,
4.Consilier superior,
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu
caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter
personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac
i primit acest document în mod eronat, v adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

