
Metodologia privind managementul riscurilor de corup ie în cadrul structurilor
Inspec iei Muncii i institu iilor subordonate

CAPITOLUL I Dispozi ii generale

Art. 1.

În în elesul prezentei metodologii, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup
cum urmeaz :

a) activitate - ansamblu de acte fizice, intelectuale i morale realizate în scopul
ob inerii unor rezultate;

b) risc de corup ie - probabilitatea de apari ie a unui eveniment sau de realizare a unei
ac iuni de corup ie vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate.
Riscul de corup ie include evenimentul poten ial/amenin area, cauzele care
determin  apari ia acestuia i impactul în cazul în care acesta se materializeaz ;

c) amenin area - ac iunea sau evenimentul poten ial de corup ie ce poate s  apar  în
cadrul unei activit i derulate în exercitarea atribu iilor Inspec iei Muncii conform legii
nr. 108/1999, republicat ;

d) cauzele - sl biciuni în sistemul de control intern/managerial al activit ilor specifice,
care ar putea fi exploatate/speculate, stând la baza i putând declan a materializarea
unui risc de corup ie. Spre deosebire de amenin are, care este poten ial , cauzele
exist  permanent în cadrul activit ii unei institu ii;

e) materializarea riscului - translatarea riscului din domeniul incertitudinii, al situa iei
poten iale de corup ie, în cel al certitudinii, respectiv s vâr irea unei fapte de corup ie;

f) incident de integritate – se în elege luarea uneia dintre urm toarele m suri
împotriva unui angajat al institu iei publice:
1.f.) încetarea disciplinar  a raporturilor de munc , ca urmare a s vâr irii unei
abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite s
protejeze integritatea func iei publice;
2.f) trimiterea în judecat  sau condamnarea pentru s vâr irea unei infrac iuni de
corup ie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdic iilor,
incompatibilit ilor, conflictului de interese sau declar rii averilor;
3.f) r mânerea definitiv  a unui act de constatare emis de c tre Agen ia Na ional
de Integritate, referitor la înc lcarea obliga iilor legale privind averile nejustificate,
conflictul de interese sau regimul incompatibilit ilor.

g) impact - efectele produse în cadrul activit ii unei structuri în cazul în care un risc de
corup ie se materializeaz ;



h) unitate de munc  - form  de organizare structural  ce reune te un ansamblu de
angaja i care realizeaz  acela i gen de activit i, permi ând, în consecin , expunerea
la riscuri similare. Unitatea de munc  poate fi reg sit  în structura organizatoric  a
Inspec iei Muncii sau a institu iilor subordonate sub denumiri variate: direc ie, serviciu,
birou, compartiment etc.

i) coordonator al unit ii de munc  - eful ori responsabilul cu organizarea activit ilor
din cadrul unei unit i de munc , c ruia îi revine obliga ia furniz rii informa iilor
solicitate de c tre de grupul de lucru pentru prevenirea corup iei, pe tot parcursul
activit ilor de management al riscurilor de corup ie;

j) responsabil de risc - personalul cu func ii de conducere al structurilor din Inspec ia
Muncii i inspectorul ef i inspectorul ef adjunct din inspectoratele teritoriale de
munc , responsabiliza i prin Registrul riscurilor de corup ie pentru implementarea

surilor de prevenire/control;

K)cod de conduit  a func ionarilor publici:reglementeaz  normele de conduita
profesionala a func ionarilor publici fiind obligatorii pentru persoanele care ocupa o
func ie publica in cadrul autorit ilor si institu iilor publice ale administra iei publice
centrale si locale, precum si in cadrul autorit ilor administrative autonome, denumite
in continuare autorit i si institu ii publice.

l)controlul:activitatea  necesar  si util  ,exercitarea cu obiectivitate si impar ialitate
,destinat  men inerii sau restabilirii echilibrului între dispozi iile normative aplicabile
unui domeniu de activitate si modul concret in care ac ioneaz  entitatea controlat  sau
structurile sale interne si personalul acestora in domeniu.

m)principii care guverneaz  actul de control :legalitate, oficialitate, regularitate,
planificare si transparent , egalitate de tratament, confiden ialitate, integritate,
obiectivitate si impar ialitate, consecvent  si propor ionalitate.

n) analiz  de risc – înseamn  utilizarea sistematic  a informa iilor disponibile pentru a
identifica frecven a sau probabilitatea apari iei riscurilor de corup ie pentru angaja ii
institu iilor publice, reprezint  o analiz  a probabilit ii de produce a unui incident de
integritate;

Art. 2.

(1) Prezenta metodologie se aplic  în scopul adopt rii la nivelul tuturor structurilor din
Inspec ia Muncii i institu iile subordonate a unor m suri de control i/sau prevenire,
adaptate cauzelor care determin  posibilitatea de apari ie a unor fapte de corup ie,
astfel încât s  fie men inute la un nivel acceptabil atât probabilitatea de apari ie a
acestora, cât i impactul resim it la nivelul activit ilor Inspec iei Muncii i
inspectoratelor teritoriale de munc .



(2) Activit ile de management al riscurilor de corup ie vizeaz  urm toarele obiective:

a) promovarea integrit ii, transparen ei institu ionale i a bunei desf ur ri a
activit ilor specifice;

b) ameliorarea impactului i asigurarea sustenabilit ii rezultatelor activit ilor de
prevenire i combatere, prin focalizarea lor prioritar  asupra domeniilor de activitate
vulnerabile la corup ie;

c) promovarea integrit ii institu ionale, prin con tientizarea personalului cu func ii de
conducere asupra necesit ii particip rii nemijlocite la acest proces i asum rii
responsabilit ii pentru implementarea acestuia.

d)evaluarea cadrului legal relevant pentru institu ie;

Art. 3.

Managementul riscurilor de corup ie presupune parcurgerea urm toarelor etape:

a) preg tirea activit ilor;

b) identificarea i descrierea riscurilor de corup ie;

c) evaluarea si analiza  riscurilor de corup ie;

d) determinarea i implementarea m surilor de prevenire/control;

e) monitorizarea i revizuirea periodic  a m surilor de prevenire/control a/al riscurilor;

f) reevaluarea riscurilor.

Art. 4.

(1) În vederea realiz rii activit ilor subsecvente managementului riscurilor de corup ie,
Inspectorul General de Stat al Inspec iei Muncii i inspectorii efi din cadrul
inspectoratelor teritoriale de munc  dispun, prin decizie scris , constituirea de grupuri
de lucru pentru prevenirea corup iei, denumite în continuare Grupuri/Grupul i numirea
consilierului pentru integritate.

(2) Componen a Grupurilor se stabile te în func ie de dimensiunea i caracteristicile
organizatorice ale institu iilor de munc , avându-se în vedere urm toarele categorii de
func ii:

a) eful Grupului, reprezentat de Inspectorul General de Stat al Inspec iei Muncii  sau
Inspectorul ef al inspectoratului teritorial de munc ,  ori un adjunct desemnat de c tre
ace tia;



b) membrii Grupului, reprezenta i de personalul cu func ii de conducere sau persoanele
desemnate de acesta de la nivelul compartimentelor din Inspec ia Muncii i institu iile
subordonate;

c) secretarul Grupului, reprezentat de consilierul pentru integritate.

Art. 5.

(1) În desf urarea activit ilor subsecvente managementului riscurilor de corup ie,
Grupul beneficiaz  de sprijinul coordonatorilor unit ilor de munc , ace tia având
obliga ia de a transmite, în termenele i cu respectarea condi iilor specifice,
informa iile sau documentele solicitate.

(2) Unit ile de munc  care desf oar  categoriile de activit i prev zute la art.11
alin.2.se includ în procesul de identificare i evaluare a riscurilor de corup ie.

CAPITOLUL II Managementul riscurilor de corup ie

SEC IUNEA 1 Preg tirea activit ilor

Art. 6.

(1) Managementul riscurilor de corup ie debuteaz  printr-o etap  de preg tire care
vizeaz , în principal, urm toarele aspecte:

a) constituirea i stabilirea componen ei Grupului;

b) informarea personalului privind implementarea prezentei metodologii la nivelul
Inspec iei Muncii i institu iilor subordonate;

c) instruirea membrilor Grupului cu privire la aspectele conceptuale i metodologice
specifice managementului riscurilor de corup ie;

d) fixarea principalelor repere ale activit ilor: delimitarea unit ilor de munc  ce se
includ în procesul de analiz , rolul i responsabilit ile fiec rui membru al Grupului,
precum i termenii de referin  privind planificarea, desf urarea i evaluarea
activit ilor.

(2) Activit ile stabilite conform alin. (1) lit. d) se implementeaz  în Fi a pentru
stabilirea sarcinilor, responsabilit ilor i planificarea activit ii Grupului de lucru
pentru prevenirea corup iei, prev zut  în anexa nr. 1.

Art. 7.

Planificarea i desf urarea instruirii membrilor Grupurilor se realizeaz  în baza unui
calendar stabilit de comun acord între Inspec ia Muncii i institu iile cu atribu ii în



domeniul prevenirii riscurilor de corup ie sau, dup  caz, între unit ile subordonate i
structurile teritoriale ale acestora.

SEC IUNEA a 2-a Identificarea i descrierea riscurilor de corup ie

Art. 8.

(1) Identificarea i descrierea riscurilor const  în eviden ierea amenin rilor de
corup ie, precum i a cauzelor prezente în cadrul activit ilor curente ale
compartimentelor Inspec iei Muncii i ale institu iilor subordonate care ar putea conduce
la s vâr irea unor fapte de corup ie.

(2) Pentru identificarea amenin rilor de corup ie se desf oar  urm toarele activit i:

a) evaluarea activit ii i a situa iilor specifice de munc  ale angaja ilor;

b) descrierea amenin rilor de corup ie;

c) determinarea cauzelor producerii riscurilor de corup ie.

Art. 9.

(1) Pentru identificarea opiniilor cu privire la riscurile de corup ie i eficacitatea
surilor de prevenire/control existente, membrii Grupului realizeaz  chestionarea

întregului personal cu func ii de conducere din structurile Inspec iei Muncii i ale
institu iilor subordonate, exclusiv a coordonatorilor unit ilor de munc , utilizând
întreb rile prev zute în anexa nr. 2.

(2) Interpretarea rezultatelor oper rii chestionarului angaja ilor institu iei.

Art. 10.

Membrii Grupului analizeaz  obiectivele specifice ale compartimentelor din cadrul
Inspec iei  Muncii i institu iilor subordonate, completând, pe baza documentelor
interne i/sau, dup  caz, a consult rii coordonatorilor unit ilor   de  munc ,  Fi a  de
analiz  a activit ilor vulnerabile la corup ie, prev zut  în anexa nr.3.

Art. 11.

(1) Potrivit prezentei metodologii, sunt considerate vulnerabile la corup ie toate
activit ile care prezint  sl biciuni în sistemul de control intern/managerial, de natur
a fi exploatate de angaja ii structurii sau de ter i pentru comiterea unor fapte de
corup ie.



(2) Dac  la nivelul unei structuri din cadrul Inspec iei Muncii sau al unei unit i
subordonate sunt realizate activit i din categoriile enumerate în continuare, acestea se
includ în mod obligatoriu în procesul de analiz :

a) contacte frecvente cu exteriorul institu iei;

b) gestionarea fondurilor externe ori a programelor/proiectelor;

c) gestionarea  informa iilor clasificate;

d) gestionarea mijloacelor financiare;

e) achizi ia/gestionarea de bunuri, servicii i lucr ri;

f) acordarea unor aprob ri ori autoriza ii;

g) activit i de eliberare a unor documente;

h) îndeplinirea func iilor de control;

i) activit i de recrutare i selec ie a personalului;

Art. 12.

Membrii Grupului i/sau, dup  caz, coordonatorii unit ilor de munc  întocmesc pentru
fiecare activitate inclus  în Fi a de analiz  a activit ilor vulnerabile la corup ie o
sintez  a amenin rilor de corup ie susceptibile s  se manifeste în acel context
profesional, având în vedere, cel pu in, urm toarele elemente:

a) sursele posibile de riscuri de corup ie la care personalul poate fi expus: persoane,
grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele poten iale pentru
ter i, materiale ori de alt  natur , ce pot fi generate de activit ile serviciului;

b) ac iunile ori demersurile care ar putea fi puse în practic  pentru atingerea
obiectivelor infrac ionale;

c) fapte de corup ie care au fost comise anterior în cadrul domeniului de activitate;

d) cazuri de conduit  necorespunz toare sau înc lc ri ale procedurilor înregistrate la
nivelul structurii.

Art. 13.

(1) Fi ele de identificare, descriere i evaluare a riscurilor de corup ie, întocmite
conform modelului prev zut în anexa nr.4  se completeaz  de c tre membrii Grupului
i/sau, dup  caz, de c tre coordonatorii unit ilor de munc , pentru fiecare dintre

amenin rile identificate conform art.12.



(2) Pentru completarea cauzelor aferente fiec rui risc se au în vedere informa iile
rezultate în urma derul rii etapelor prev zute de art.15 i art.17, precum i orice alte
observa ii sau analize privind cultura organiza ional  sau conduita angaja ilor.

Art. 14.

În vederea identific rii cauzelor care determin  expunerea la riscuri de corup ie,
membrii Grupului parcurg urm toarele etape:

a) evaluarea cadrului normativ;

b) analiza incidentelor de integritate;

c) analiza eficacit ii sistemului de control intern/managerial al structurii.

Art. 15.

(1) Membrii Grupului i/sau, dup  caz, coordonatorii unit ilor de munc  întocmesc, în
formatul prev zut în anexa nr.5, un raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil
domeniului de activitate analizat.

(2) Obiectivele evalu rii cadrului normativ sunt reprezentate de:

a) identificarea prevederilor ce con in factori poten iali de manifestare a corup iei;

b) avansarea de propuneri pentru eliminarea normelor care favorizeaz  sau pot favoriza
corup ia;

c) propunerea unor m suri de prevenire/de control pentru a reduce expunerea la riscuri
de corup ie.

Art. 16.

Membrii Grupului realizeaz  o analiz  general  a incidentelor de integritate care s-au
manifestat în cadrul compartimentelor Inspec iei Muncii i al institu iilor subordonate,
inând cont de urm toarele elemente:

a) evolu ia probabil  a diferitelor fenomene infrac ionale din sfera corup iei, a nivelului
de gravitate ori a impactului asociat acestora;

b) activit ile expuse riscurilor de corup ie analizate i gradul lor de vulnerabilitate;

c) modurile de operare utilizate i m surile de disimulare a actelor infrac ionale luate
de f ptuitori;

d) m surile de prevenire/de control adoptate în cadrul domeniilor de activitate unde s-
au produs incidente de integritate i gradul de eficacitate a acestora.



Art. 17.

Membrii Grupului i/sau, dup  caz, coordonatorii unit ilor de munc  identific i
consemneaz  în fi ele întocmite conform art.13 eventuale deficien e în cadrul
sistemului de control intern/managerial utilizat, având în vedere:

a) constat ri rezultate din activit i de control  ori sesiz ri anterioare, care au
identificat deficien e ori vulnerabilit i ale sistemului de control intern/managerial, de
natur  a favoriza apari ia unor fapte de corup ie;

b) eficacitatea implement rii de c tre conducerea componentelor compartimentelor
Inspec iei Muncii i institu iilor subordonate a concluziilor i recomand rilor furnizate în
urma activit ilor de control;

c) vulnerabilit i la corup ie pe care ter ii le-ar putea exploata în planurile
reglement rii, organiz rii, desf ur rii i controlului activit ii, al form rii, instruirii i
experien ei personalului.

SEC IUNEA a 3-a Evaluarea riscurilor de corup ie

Art. 18.

(1) Evaluarea riscurilor de corup ie se realizeaz  în scopul de a fundamenta decizia cu
privire la prioritatea de stabilire a m surilor de prevenire/de control, prin estimarea
nivelurilor de probabilitate i impact asupra rezultatelor a teptate i a presta iei
profesionale a personalului.

(2) Activitatea de evaluare se desf oar  pentru fiecare dintre riscurile înscrise în fi ele
de identificare, descriere i evaluare a riscurilor de corup ie.

Art. 19.

Pentru evaluarea riscurilor de corup ie se parcurg urm toarele etape:

a) estimarea probabilit ii de materializare a riscurilor de corup ie;

b) determinarea impactului asupra obiectivelor i activit ilor structurii;

c) aprecierea caracterului adecvat al m surilor de control existente pentru fiecare risc
de corup ie;

d) determinarea expunerii la riscuri i a priorit ii de interven ie;

e) clasificarea i ordonarea riscurilor de corup ie.

Art. 20.



(1) Estimarea nivelului de probabilitate se realizeaz  prin aprecierea anselor de
materializare a riscurilor de corup ie în cadrul activit ilor structurii, prin prisma
informa iilor i analizelor colectate în etapa de identificare i descriere a riscurilor.

(2) În scopul precizat la alin. (1), membrii Grupului i/sau, dup  caz, coordonatorii
unit ilor de munc  determin i consemneaz  în Fi a de identificare, descriere i
evaluare a riscurilor de corup ie nivelul de probabilitate, utilizând o scal  de evaluare în
5 trepte, corespunz toare valorilor i indicatorilor descriptivi asocia i acestora,
prev zu i în anexa nr. 6.

Art. 21.

Estimarea impactului global al unui risc de corup ie constituie activitatea de
cuantificare a efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activit ilor, sarcinilor
sau rezultatelor a teptate ale structurii, corespunz toare urm toarelor
componente/dimensiuni:

a) impact asupra nivelului de performan  a activit ilor i ob inerii rezultatelor
teptate;

b) impact asupra calendarului activit ilor ori întârzieri posibile în termenul de realizare
a obiectivelor activit ii;

c) consecin e exprimate în termeni de buget;

d) consecin e în planul imaginii institu iei.

Art. 22.

Pentru determinarea impactului riscurilor de corup ie, membrii Grupului au urm toarele
responsabilit i:

a) stabilirea tuturor dimensiunilor posibile ale impactului global pentru fiecare risc de
corup ie identificat conform art.13.

b) stabilirea, sub form  procentual , pentru dimensiunile identificate conform lit. a), a
importan ei relative a fiec reia în cadrul impactului global;

c) estimarea i consemnarea în Fi a de identificare, descriere i evaluare a riscurilor de
corup ie a impactului global în cazul materializ rii, utilizând indicatorii descriptivi
prev zu i în anexa nr.7, asocia i dimensiunilor prev zute la art.21.

Art. 23.

(1) Membrii Grupului i/sau coordonatorii institu iilor de munc , dup  caz, evalueaz
dac  m surile de prevenire/de control care se adreseaz  riscurilor de corup ie
identificate au fost proiectate corespunz tor i puse în practic  în mod eficient.



(2) În scopul prev zut la alin. (1), membrii Grupului i/sau coordonatorii unit ilor de
munc , dup  caz, cuantific i consemneaz  în Fi a de identificare, descriere i
evaluare a riscurilor de corup ie, utilizând coresponden a prev zut  în anexa nr.8
nivelul perceput de eficacitate a fiec rei m suri de prevenire/de control existente.

Art. 24.

(1) Membrii Grupului calculeaz  nivelul de expunere la riscuri de corup ie, constând în
produsul dintre valorile probabilit ii i impactului global, completând valoarea
rezultat  în Fi a de identificare, descriere i evaluare a riscurilor de corup ie.

(2) Utilizând scala de evaluare a expunerii la riscuri de corup ie i coresponden a
asociat  intersec iei valorilor impactului i probabilit ii, prev zute în anexa nr.9,
membrii Grupului stabilesc i consemneaz  în Fi a de identificare, descriere i evaluare
a riscurilor de corup ie prioritatea de interven ie.

Art. 25.

Pe baza priorit ii de interven ie, în ordinea valorii nivelului de expunere, membrii
Grupului clasific  riscurile de corup ie în:

a) riscuri minore, care pot fi tolerate i vor fi considerate inerente activit ilor
compartimentelor Inspec iei Muncii i institu iilor subordonate, fa  de care nu este
necesar  adoptarea unor m suri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente;

b) riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau controlate, prin cre terea eficacit ii
surilor existente sau, dup  caz, prin adoptarea unor m suri suplimentare de

prevenire/control;

c) riscuri înalte, caracterizate, simultan, de o mare probabilitate de apari ie i de o
gravitate foarte mare a impactului, care necesit  concentrarea aten iei conducerii
structurii pentru adoptarea/implementarea unor m suri urgente de prevenire/de
control adecvate.

SEC IUNEA a 4-a Determinarea i implementarea m surilor de prevenire/de control
al riscurilor de corup ie

Art. 26.

În baza clasific rii realizate conform art.25  i a rezultatelor activit ilor de
identificare, descriere i evaluare a riscurilor de corup ie, membrii Grupului propun

suri pentru prevenirea/controlul acestora.

Art. 27.

(1) Din punctul de vedere al momentului dispunerii i al obiectivelor urm rite prin
realizarea acestora, pot fi stabilite, în principal, urm toarele categorii de m suri de
prevenire/de control:



a) m suri preventive - sunt cele care vizeaz  cauzele identificate, au ca rezultat
limitarea probabilit ii de comitere a unor fapte de corup ie de c tre un ter /angajat
interesat i includ:

a.1) m suri de monitorizare a accesului la informa ii, documente ori resurse;

a.2) planificarea i organizarea în mod transparent i u or de verificat a activit ilor i a
modalit ii de adoptare a deciziei: separarea responsabilit ilor, aprobarea activit ii,
supervizarea, preg tirea personalului cu rol de coordonare;

a.3) supervizarea documentelor întocmite i a performan elor individuale ale
personalului;

a.4) separarea atribu iilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate
riscurile de corup ie;

a.5) asigurarea comunic rii adecvate c tre angaja i a obliga iilor de conduit ;

a.6) dezvoltarea, comunicarea i monitorizarea aplic rii de proceduri clare în
activitatea curent ;

a.7) promovarea schimb rii de atitudine a personalului privind riscurile de corup ie,
asigurându-se informarea i instruirea adecvat  privind obliga iile legale i m surile de
prevenire/de control implementate în vederea minimiz rii riscurilor de corup ie;

a.8) promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corup ie, precum i a
surilor de protec ie a personalului stabilite prin Legea nr.571/2004 privind protec ia

personalului din autorit ile publice, institu iile publice i din alte unit i care
semnaleaz  înc lc ri ale legii;

a.9) implementarea Inventarului m surilor preventive anticorup ie, prev zut în anexa
nr.2 la Hot rârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei na ionale
anticorup ie pe perioada 2012-2015, a Inventarului m surilor preventive anticorup ie i
a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului na ional de ac iune pentru
implementarea Strategiei na ionale anticorup ie 2012-2015,( http://sna.just.ro);

b) m suri realizate în scopul depist rii unor eventuale nereguli, dup  ce riscurile de
corup ie s-au materializat:

b.1) realizarea/solicitarea realiz rii de c tre structurile competente a unor teste de
integritate sau de verificare a respect rii normelor legale;

b.2) realizarea de verific ri aleatorii ale documentelor i activit ilor desf urate;

b.2) realizarea unor activit i de control/de verificare privind accesul sau
implementarea de informa ii în bazele de date;

b.3) activit i de control de fond ori tematic, activit i de inventar.

http://sna.just.ro);/


(2) M surile suplimentare de prevenire/de control se propun în scopul de a reduce
probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corup ie,
vizeaz , cu prioritate, riscurile înalte i cele moderate i se înscriu în fi ele de
identificare, descriere i evaluare a riscurilor de corup ie.

Art. 28.

(1) Informa iile rezultate în urma implement rii prezentei metodologii se includ în
Registrul riscurilor de corup ie, care se întocme te de c tre Grup, conform modelului
prev zut în anexa nr.10, i se aprob  de c tre conduc torul fiec rei structuri din cadrul
Inspec iei Muncii, precum i de conduc torii institu iilor subordonate, cuprinzând
responsabilit i pentru toate nivelurile ierarhice ale acestora.

(2) Dup  aprobare, un exemplar al Registrului riscurilor de corup ie, câte un exemplar al
Fi elor de identificare i descriere a riscurilor de corup ie, precum i al raportului
prev zut la art. 15 alin. 1 se transmit Inspectorului General de Stat i  Grupului  de  la
nivelul Inspec iei Muncii..

Art. 29.

În baza documentelor transmise de c tre structurile Inspec iei Muncii i unit ile
subordonate i a altor informa ii privind manifestarea corup iei în Inspec ia Muncii,
Grupul de la nivelul Inspec iei Muncii, întocme te i actualizeaz  Raportul privind
riscurile i vulnerabilit ile la corup ie în activitatea institu iei din structurile proprii i
subordonate.

SEC IUNEA a 5-a Monitorizarea i revizuirea riscurilor de corup ie

Art. 30.

Activitatea de monitorizare i cea de revizuire a riscurilor de corup ie se realizeaz
anual de c tre structurile Inspec iei Muncii i unit ile subordonate, în scopul de a
asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor de corup ie, respectiv
pentru a formula recomand ri pentru m suri de prevenire/de control.

Art. 31.

(1) Monitorizarea riscurilor de corup ie se realizeaz  de c tre Grupurile constituite la
nivelul Inspec ia Muncii i al institu iilor subordonate.

(2) În vederea realiz rii activit ii de monitorizare, anual, pân  la 1 decembrie,
responsabilii de risc stabili i în Registrul riscurilor de corup ie transmit consilierilor
pentru integritate rapoarte de evaluare cantitative i calitative privind implementarea

surilor de prevenire/de control al riscurilor de corup ie, care con in, cel pu in,
urm toarele informa ii:



a) indicatori cantitativi aferen i m surilor propuse pentru prevenirea/controlul riscurilor
de corup ie;

b) modific rile intervenite în privin a valorilor de expunere la riscuri de corup ie,
corespunz toare nivelurilor de probabilitate i impact;

c) informa ii privind fapte de corup ie sesizate ori constatate în cadrul domeniului de
activitate;

d) propuneri de m suri suplimentare de prevenire/de control al riscurilor de corup ie;

e) modific ri semnificative intervenite în privin a reglement rilor specifice activit ilor
desf urate, analize suplimentare privind eventuale noi riscuri de corup ie.

(3) În situa ia apari iei unor riscuri noi de corup ie, respectiv a unor informa ii care pot
 modifice nivelul de expunere ori s  afecteze eficacitatea activit ii de prevenire/de

control, membrii Grupului întocmesc în mod corespunz tor Fi ele de identificare,
descriere i evaluare a riscurilor de corup ie, reluând etapele aferente prev zute în
prezenta metodologie.

Art. 32.

(1) Pe baza documentelor prev zute la art.31, Grupul de la nivelul Inspec iei Muncii
întocme te Raportul de monitorizare a riscurilor de corup ie în structurile proprii i cele
subordonate.

(2) Activitatea de monitorizare se finalizeaz  prin adoptarea unui registru revizuit, care
se transmite c tre MMFPSPV pân  la data de 1 februarie a fiec rui an, împreun  cu
documentele ce au stat la baza revizuirii acestuia.

Art. 33.

(1) În vederea evalu rii impactului aplic rii prezentei metodologii, a stadiului de
implementare a m surilor de prevenire/de control al riscurilor de corup ie ori a
recomand rilor formulate, Inspec ia Muncii întocme te rapoarte anuale de monitorizare.

(2) Rapoartele prev zute la alin. (1) se întocmesc pe baza informa iilor transmise de
structurile Inspec iei Muncii i de unit ile subordonate, potrivit prezentei metodologii.

SEC IUNEA a 6-a Reevaluarea riscurilor de corup ie

Art. 34.

Atunci când la nivelul compartimentelor Inspec iei Muncii i al institu iilor subordonate
se constat  recuren a unor forme de manifestare a corup iei, Grupul de la nivelul
Inspec iei Muncii, cu aprobarea ori din dispozi ia Inspectorului General de Stat,
realizeaz  misiuni de reevaluare.



Art. 35.

(1) Misiunile de reevaluare se realizeaz  în scopul identific rii eventualelor
disfunc ionalit i privind managementul riscurilor de corup ie i al formul rii unor
recomand ri de m suri de prevenire/de control în domeniul de activitate evaluat.

(2) Grupul planific i realizeaz  activitatea de reevaluare, dezvoltând ori adaptând, în
principal, urm toarele instrumente de specialitate:

a) interviuri realizate de personalul de specialitate din cadrul Grupului;

b) realizarea unui sondaj de opinie, pe un e antion reprezentativ de angaja i;

c) focus-grup, realizat cu participarea personalului structurii supuse reevalu rii ori a
altor factori interesa i;

d) analiza documentelor realizate conform prezentei metodologii i a eficacit ii
activit ilor de prevenire/de control privind riscurile de corup ie.

Art. 36.

(1) Misiunea de reevaluare se realizeaz  cu sprijinul compartimentelor Inspec iei Muncii,
parcurgându-se urm toarele etape:

a) analiza i evaluarea documentelor întocmite, conform prezentei metodologii, de
tre structurile Inspec iei Muncii i unit ile subordonate, în scopul cunoa terii

activit ilor, proceselor ori procedurilor ce urmeaz  a fi evaluate;

b) analiza cazuisticii de corup ie înregistrate în domeniul de activitate;

c) stabilirea obiectivelor misiunii i a instrumentelor ce urmeaz  a fi utilizate pentru
reevaluarea riscurilor de corup ie;

d) planificarea activit ilor, întâlnirilor, discu iilor sau a interviurilor cu personalul din
cadrul domeniului evaluat ori a celorlalte metode ce urmeaz  a fi utilizate;

e) realizarea vizitelor de reevaluare;

f) analiza i prelucrarea informa iilor rezultate în urma vizitelor de reevaluare;

g) realizarea raportului de reevaluare.

(2) Raportul de reevaluare trebuie s  cuprind  cel pu in urm toarele elemente:

a) scopul i obiectivele misiunii de reevaluare;

b) datele de identificare a misiunii: structura din Inspec ia Muncii sau structura
subordonat  care face obiectul misiunii, echipa, durata misiunii de reevaluare;



c) metodologia de realizare a reevalu rii: documentarea, metodele, tehnicile i
instrumentele utilizate;

d) documentele evaluate ori cele întocmite în cursul misiunii de reevaluare;

e) constat rile rezultate;

f) ra ionamentele i deduc iile formulate;

g) concluzii i recomand ri de m suri de prevenire/de control al riscurilor de corup ie.

Art. 37.

Rapoartele de monitorizare i rapoartele de reevaluare realizate de c tre Grupul de
lucru se prezint  conducerii Inspec ia Muncii, în vederea dispunerii m surilor destinate

 îmbun easc  procesul de management al riscurilor de corup ie.

CAPITOLUL III Dispozi ii finale

Art. 38.

Documenta ia privind implementarea prezentei metodologii se p streaz  de c tre
consilierul pentru integritate, pentru a fi disponibil  în situa ia evalu rii activit ii de
management al riscurilor de corup ie.

Art. 39.

Anexele nr. 1-10 fac parte integrant  din prezenta metodologie.


