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Aprobat,

Inspector ef,

Ioan Popescu

Raport privind monitorizarea respect rii m surilor anticorup ie la nivelul Inspectoratului Teritorial de
Munc  Neam  pentru semestrul I 2022

În semestrul I 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.

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

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

Plan de integritate distribuit - PVS nr. 6827 din 26.05.2022

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.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 m surilor de prevenire i control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

Registrul riscurilor de corup ie al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , revizuit, 2022,
înregistrat la ITM Neam  sub nr. 6718/GLSNA/25.05.2022

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.

5.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. 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

Prin adresa nr. 1616/05.02.2021 a fost transmis c tre Inspec ia Muncii, Inventarul
surilor de transparen  institu ional i de prevenire a corup iei i centralizarea

incidentelor de integritate pentru anul 2020.
A  fost  adoptat  Declara ia  nr.  1280/31.01.2022  privind  asumarea  unei  agende  de
integritate organiza ional i a fost distribuit  în cadrul institu iei a declara iei privind
asumarea unei agende de integritate organiza ional
Prin adresa nr. 3171/05.03.2021 a fost transmis c tre Inspec ia Muncii, Raportarea
Incidentelor de integritate pentru anul 2020.
Sub nr. 10330/GLSNA/09.08.2021 a fost intocmit i înregistrat Registrul riscurilor de
corup ie la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , în domeniile
1. Implementare i monitorizare m suri preventive anticorup ie

(Declara ia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele i
mecanismele de monitorizare a SNA 2016-2020, Planul de integritate pentru
implementarea SNA, Act administrativ al conduc torului institu iei de aprobare a
Planului de integritate i de desiminare a coordonatorului privind implementarea
Planului de integritate la nivelu institu iei, Inventarul m surilor de transparen i de
prevenire  a  corup iei  precum  i  indicatorii  de  evaluare  -  Anexa  nr.  3  la  HG  nr.
583/2016)

2. Inciden a de integritate



(Decizia IS nr. 128/2019 privind implementarea Metodologiei de evaluare a
incidentelor de integritate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam ,
Raportul  de  analiz  a  incidentului  de  integritate  elaborat  de  responsabilul  cu
implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la
Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  înregistrat sub nr. 4788 din 2019, Raportul
anual de evaluare a incidentelor de integritate elaborat de c tre responsabilul cu
implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la
Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  înregistrat sub nr. 3171/2021).

3. Riscuri de corup ie
4. (Decizia IS nr. 2/2019 i nr. 128/2019 privind desemnarea Grupului de lucru

responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de
corup iei i a secretarului Grupului de lucru, Decizia IS nr. 35/2017 i nr. 128/2019
privind modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor precum i alte
aspecte procedurale de func ionare a Grupului de lucru, Registrul riscurilor de
corup ie, Raport de monitorizare a riscurilor de corup ie)

5. Transparen a decizional i accesul la informa iile de interes public
(adresa 3453/2021 Raport de evaluare a implement rii Legii nr. 52/2003 privind
transparen a decizional , adresa 1586/2021 Raport de evaluare a implementarii Legii
nr. 544/2001 privin liberul acces la informa iile de interes public).

6. Declararea cadourilor
(Decizia IS nr. 52/2016 si nr. 86/2019, Centralizatorul bunurilor primite cu titlul
gratuit)

7. Protectia avertizorului de integritate
(P.S.-07 Procedura de sistem privind semnalarea neregularit ilor i protec ia
avertizorului de integritate),

8. Conflicte de interese i incompatibilit i
(P.S. - 09 Procedura de sistem privind prevenirea apari ia solu ionarea situa iilor de
conflict de interese i incompatibilit i inclusiv pantouflage-ul)

Prin adresa nr. 10333/10.08.2021 a fost transmis c tre Inspec ia Muncii, tabelul checklist
cu documentele i procedurile elaborate sau actualizate, dup  caz, la nivelul
Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam .
Urmare edin ei GLSNA NR. 13412 din 21.10.2021, a fost întocmit  lista cu salaria ii care
intr  sub inciden a prevederilor legale privind pantoflage-ul, a fost actualizat Planul de
integritate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , a fost actualizat GLSNA.
Sub nr. 15107/GLSNA/02.12.2021 a fost întocmit i înregistrat Raportul de monitorizare a
riscului de corup ie pentru anul 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam
Prin adresa nr. 15418/GLSNA/09.12.2021 a fost transmis c tre Inspec ia Muncii,
Monitorizare checklist implementare m suri preventive anticorup ie, la nivelul



Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  (Rigistrul riscurilor de corup ie, Raport de
monitorizare a riscurilor de corup ie la nivelul institu iei, Centralizatorul bunurilor primite
cu titlu gratuit)
Sub nr. 960/GLSNA/21.01.2022 a fost întocmit i înregistrat Raportul privind modul de
implementare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Na ionale
Anticorup ie 2016-2020, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  - anul 2021.

ef GLSNA - Inspector ef adjunct RM
 Secretar GLSNA - consilier de integritate


