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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Nr. 889/GLSNA/18.01.2023

Aprobat,

Inspector ef,

Raport privind evaluarea modului de implementare a

Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Na ionale Anticorup ie

la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  pentru anul 2022

În anul 2022 nu s-au înregistrat incidente de integritate.

Nu au ap rut riscuri noi de corup ie i nici informa ii care s  modifice nivelul de
expunere ori s  afecteze eficacitatea activit ii de prevenire/control.

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

1. Adoptarea i distribuirea în cadrul institujiei a declara iei privind asumarea unei
agende de integritate organiza ional

Declara ie adoptat           - Declaratie nr. 1280/31.01.2022;

Declara ie distribuit         - PVS nr. 1820/11.02.2022;

Declaratie postat  pe site - Aviz de publicare pe site 2983/09.03.2022.
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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  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul
primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA NEAM

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.

1. Plan de integritate adoptat - înregistrat ITM Neam  sub nr.
6717/GLSNA/25.05.2022;

2. Plan de integritate distribuit - PVS nr. 6827 din 26.05.2022;
3. Plan de integritate postat pe site - Aviz de publicare pe site

6795/26.05.2022.

3. Evaluarea  anual  a modului de implementare a planului i adaptarea acestuia la
riscurile i vulnerabilit ile nou ap rute

1. Raport pvind evaluarea modului de implementare a Planului de
integritate pentru implementarea Strategiei Na ionale Anticorup ie la
nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  pentru anul 2022 -
înregistrat ITM Neam  sub nr. 889/GLSNA/18.01.2023

4. Identificarea, analizarea, evaluarea i monitorizarea riscurilor de corup ie, precum
i stabilirea i implementarea m surilor de prevenire i control al acestora, conform

HG nr. 599/2018;
1. Registrul riscurilor de corup ie al Inspectoratului Teritorial de Munc

Neam , revizuit, 2022, înregistrat la ITM Neam  sub nr.
6718/GLSNA/25.05.2022;

2. Registrul riscurilor de corup ie al Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam , revizuit, 2022, înregistrat la ITM Neam  sub nr.
6718/GLSNA/25.05.2022, distribuit - PVS nr. 6827 din 26.05.2022;

3. Raport de monitorizare a riscurilor de corup ie la nivelul Inspectoratului
Teritorial de Munc  Neam  2022, înregistrat la ITM Neam  sub nr.  nr.
888/GLSNA/18.01.2023.

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. Raport anual de evaluare a  incidentelor de integritate i a m surilor de
prevenire/control (Anexa 6 la HG 599/2018) - înregistrat ITM Neam  sub nr.
3330/GLSNA/16.03.2022 i raportat la Inspec ia Muncii.
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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  a 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 ENILOR

1. 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.

1. Num r obiective în anul 2022 - 135 i

indicatori de performan  în anul 2022 - 198;

2. Num r salaria i evalua i în anul 2022 - 49;

3. Notele finale ale evalu rii în anul 2022 - Foarte bine;

4. Num r angaja i care au participat la cursuri de formare în anul 2022 - 26;

5. Num r posturi de conducere ocupate cu titlu permanent din num rul total
de posturi de conducere în anul 2022 - 3;

6. Num r i tip de m suri luate în vederea asigur ririi vizibilit ii anun urilor
aferente procedurilor de recrutare - 4; publicare la sediul ITM Neam ,
publicare pe site-ul ITM Neam , publicare pe portalul ANFP i publicare în
mass-media.

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

1. Nr. sesiz ri referitoare la incidente de integritate solu ionate - 0
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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  a 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 II ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI

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.

    Secretar grup de lucru,

   Consilier de integritate,

Inspector de munc
Serviciul Control Rela ii de Munc
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