
                                                                                                                                                                                                             Anexa nr.1 la Decizia nr.77 din23.04.2019.

PLANUL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Na ionale Anticorup ie 2016-2020 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt

Aprob,
                    Inspector ef

Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen

Pre edin ia României la Consiliul Uniunii Europene

Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro | www.romania2019.eu

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Obiectiv
specific

1. 1. Cre terea transparen ei institu ionale i a accesului la informa iile de interes public la nivelul ITM Neamt

sura
1.1

Asigurarea respect rii prevederilor
privind accesul la informa ii de
interes public

Nr. i tipul de informa ii de
interes public publicate pe site-ul
institu iei din oficiu

Nr. de solicit ri i nr. de
spunsuri formulate la solicit ri

de informa ii de interes public

Nr. sanc iuni dispuse pentru
înc lcarea obliga iilor de
asigurare a accesului la

www.itmneamt.ro

Raportul periodic de
activitate elaborat în
conformitate cu
prevederile Anexei nr. 3
din Normele
metodologice de aplicare
a Legii nr. 544/2001
Raportul anual de
activitate al ITM Neamt

Rapoartele comisiei de
disciplina

Neactualizarea
/nepublicarea
informa iilor de
interes public pe
site-ul institu iei

Neclarit i în
aplicarea
reglement rilor
specifice
informa iilor de
interes public

Furnizarea cu
întârziere a
informa iilor de

CCRP
Purt torul de
cuvânt

Persoanele
responsabile cu
aplicarea Legii nr.
544/2001

Comisia de
disciplina

Permanent
(evaluat
anual)

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/
http://www.romania2019.eu/
http://www.itmneamt.ro/


Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro | www.romania2019.eu 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  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit,
expeditorului

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
informa ii de interes public prin
publicarea acestora din oficiu

Nr. de plângeri în justi ie privind
nerespectarea prevederilor legale
de c tre ITM Neamt cu privire la
Legea nr.544/2001

Nr. de plângeri în justi ie
solu ionate în favoarea ITM
Neamt

Hot râri judec tore ti

interes public de
tre

compartimentele de
specialitate, c tre
compartimentul
responsabil cu
aplicarea Legii nr.
544/2001

Pronun area unor
hot râri judec tore ti
netemeinice i
nelegale

Toate
compartimentele de
specialitate din
cadrul institu iei

CLCA

sura
1.2

Gestionarea rela iilor cu publicul i
mass-media cu accent pe temele
anticorup ie

Nr. de comunicate de pres

Nr. de r spunsuri la solicit rile
mass-media

Revista presei

Raportul anual de
activitate al CCRP

Caracter formal al
documentului

Nealocarea
resurselor necesare

CCRP
Purt torul de
cuvânt

Nu este
cazul

Permanent
(evaluat
anual)

sura
1.3

Asigurarea respect rii prevederilor
privind declararea cadourilor i
afi area de c tre Comisia de
evaluare i inventariere a bunurilor
primite cu titlu gratuit cu prilejul
unor ac iuni de protocol în
exercitarea mandatului sau a
func iei din cadrul Inspec iei
Muncii

Nr. de sesiz ri adresate Comisiei

Nr. de bunuri evaluate i
inventariate

www.itmneamt.ro

Decizia Inspectorului sef
privind constituirea
comisiei de evaluare

Lipsa obiectului de
activitate

Rapoarte întocmite
eronat

Conducerea
institu iei

Comisia de
evaluare i
inventariere a
bunurilor primite
cu titlu gratuit cu
prilejul unor
ac iuni de protocol
în exercitarea
mandatului sau a

Nu este
cazul

Permanent
(evaluat
anual)
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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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Nedeclararea
/nepublicarea
bunurilor primite
în exercitarea
mandatului sau a
func iei.

func iei

Func ionarii publici
care au obliga ia
declar rii

Obiectiv
specific

2

2. Îmbun irea capacit ii de gestionare a e ecului
de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identific rii timpurii a riscurilor si vulnerabilit ilor institu ionale

sura
2.1

Auditarea interna, o data la doi ani,
a sistemului de prevenire a
corup iei la nivelul ITM Neamt

Nr. de nereguli constatate

Nr. recomand ri formulate

Gradul de implementare a
recomand rilor formulate

Rapoartele anuale de
activitate ale ITM Neamt
Rapoartele de audit

Resurse umane
insuficiente

Compartimentul de
audit intern

2020

sura
2.2

Dezvoltarea unui mecanism
institu ional de evaluare a
incidentelor de integritate si de
promovare a masurilor preventive
adaptate la tipologia faptelor
analizate

Nr. de abateri/ nr. sesiz ri primite
de comisia de disciplin

Num rul de m suri
administrative adoptate pentru
înl turarea cauzelor sau
circumstan elor care au favorizat
înc lcarea normelor legale.

Nr. de abateri disciplinare
constatate

Nr. de infrac iuni confirmate de
instan

Nr. de r spunsuri la problemele

Codul de etic i
conduit

Propuneri ale comisiei de
disciplin

Raport privind stadiul
implement rii SCIM

Regulamentul de ordine
interioar  a institu iei

Sesiz ri care exced
competen elor
institu iilor sesizate

Consilierul etic

Comisia de
disciplin

Comisia de
monitorizare

CRU

Conducatorii
compartimentelor
functionale din
ITM Neamt

Permanent
(evaluat
anual)
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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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
sesizate

Nr. incidentelor de integritate
înregistrate (defini ie  incident
de integritate - situa ia în care cu
privire la un angajat al unei
institu ii/autorit i publice sau
întreprinderi publice a fost luata
sau dispusa cel pu in una dintre
urm toarele m suri:
    a) încetarea disciplinara a
raporturilor de munca, ca urmare
a s vâr irii unei abateri de la
normele deontologice sau de la
alte prevederi similare menite sa
protejeze integritatea func iei
publice;
    b) trimiterea in judecata 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;
    c) r mânerea definitiva 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;
    d) r mânerea definitiva a unei
decizii emise de Consiliul
General al Consiliului National
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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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor
Universitare (CNATDCU)
privind o lucrare tiin ific .

sura
2.3

Asigurarea particip rii propriilor
angaja i la cursuri
periodice/dezbateri privind normele
etice i de conduit i pentru
promovarea bunelor practici
anticorup ie la nivelul institu iilor
publice

Nr. de angaja i care au participat
la cursuri de preg tire

Nr. i tipul de teme incluse în
programul de formare

Chestionare de evaluare
ale cursurilor

Rapoarte de participare

Evalu ri post participare

Programa cursurilor
neadaptat  profilului
participan ilor

Tratarea cu
superficialitate a
particip rii la
sesiunile de formare
profesional

CRU În limita
bugetului
aprobat

Programe/proie
cte cu finan are
interna ional

2020

Obiectiv
specific

3

3. Cre terea eficientei masurilor preventive
anticorup ie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative cu

privire la consilierul de etica, protec ia avertizorului in interes public
si interdic iile post-angajare (pantouflage-ul)

sura
3.1

Consolidarea statutului i
mandatului consilierului de etic ,
inclusiv prin asigurarea resurselor
necesar

Nr. de consilieri de etic
desemna i

Gradul de cunoa tere de c tre
angaja i a normelor privind
consilierul etic (chestionar de
evaluare)

Gradul de popularizare a
rolului consilierului de etic

Decizia de desemnare a
consilierului de etica

Raportul de autoevaluare
a m surilor preventive
anticorup ie

Subordonarea ierarhic  a
consilierului de etic  la
un nivel superior

Resurse financiare
insuficiente pentru
îndeplinirea
activit ii i
asigurarea accesului
la preg tire
profesional

Grad sc zut de
adresabilitate a
angaja ilor c tre
consilierul de etic

Înregistrarea unor
sesiz ri la Comisia

Conducerea
institu iei

Consilierul etic

CRU

În limita
bugetului
aprobat

Permanent
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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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Nr. de consulta ii oferite de
consilierul de etic  la nivelul
aparatului ITM Neamt

Nr. func ionari publici care au
solicitat/beneficiat de consiliere
etic

Nr. de activit i de formare în
domeniul eticii

Nr. recomand ri formulate
pentru consolidarea statutului i
rolului consilierului de etic

Nr. de întâlniri de informare în
grup i nr. de materiale
informa ionale distribuite

Ghid practic pentru
activitatea func ionarilor
publici cu atribu ii de
consiliere etic , flyere,
bro uri elaborate

Planul anula de
perfectionare
profesionala al
functionarilor publici

Raportarile trimestriale
si semestriale

PVS

de disciplin  cu
privire la aspecte
care ar fi putut fi
rezolvate pe cale
amiabil , prin
consultarea
consilierului de etic

sura
3.2

Cre terea integrit ii publice prin
consolidarea institu iei avertizorului
de integritate

Num r regulamente de ordine
interioara întocmite/revizuite

Rapoarte trimestriale de
activitate

Gradul sc zut de
implicare al
angaja ilor
ITM/Conducerii

Grupul
de lucru pentru
prevenirea
corup iei

2020

Obiectiv
specific

4
4. Cre terea gradului de educa ie anticorup ie a personalului din cadrul ITM Neamt

sura
4.1

Organizarea unor sesiuni de
instruire pentru func ionarii publici
(debutan i, pe parcursul perioadei
de stagiu/definitivi), în vederea
familiariz rii cu Codul de Etic i
Conduit i aplicarea normelor
disciplinare

Nr. de sesiuni de instruire;

Nr. persoane instruite

PVS Nivel sc zut de
participare i
implicare

Caracter formal al
demersului

Consilierul de
etic

Consilier de
integritate

CRU

2019-2020

Obiectiv
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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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
specific

5
5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ

sura
5.1.

Înregistrarea sistematic  a
situa iilor i sesiz rilor referitoare
la înc lcarea normelor de etic

Num r  sesiz ri înregistrate la
consilierul de etic

Rapoarte trimestriale Nedeclararea situa iilor
de înc lcare a normelor
de etic

Consilierul de
etic

Comisia de
disciplin

Conducatorii
compartimentelor
functionale din
ITM Neamt

Resurse umane sur  cu
caracter
permanent
evaluat
semestrial

sura
5.2

Aplicarea de sanc iuni disciplinare
cu caracter disuasiv pentru
înc lcarea standardelor etice i de
conduit  anticorup ie la nivelul
tuturor func iilor

Nr. de sesiz ri primite

Nr. de sesiz ri în curs de
solu ionare

Nr. de sesiz ri solu ionate

Nr. i tipul de sanc iuni dispuse

Nr. de decizii ale comisiei
anulate sau modificate în
instan

Nr. de persoane care au s vâr it
în mod repetat abateri de la
normele respective

Comisie de disciplin

Rapoarte ale comisiei

Raportarile semestriale

Orientarea practicii
comisiilor spre cele mai

oare sanc iuni
Comisia de
disciplin

2020

sura
5.3

Utilizarea la nivelul institu iilor
publice a infrastructurii dezvoltate
în cadrul sistemului na ional de
raportare potrivit prevederilor OUG
nr. 88/2013 privind adoptarea unor

suri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente
convenite cu organismele na ionale,

Num r de raportari in sistemul
na ional de raportare

Num rul i categoria
sanc iunilor aplicate pentru
nerespectarea prevederilor
legale privind sistemul na ional
de raportare

Raportare MFP Dep irea termenelor
prev zute în cap. I din
OUG nr. 88/2013

SERUI Permanent,
începând cu
2016
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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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
precum i pentru modificarea i
completarea unor acte normative -
FOREXEBUG

Obiectiv
specific

6
6. Consolidarea integrit ii institu ionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc i a standardelor de control managerial intern

sura
6.1

Adoptarea declara iei de aderare la
valorile fundamentale, principiile,
obiectivele i mecanismul de
monitorizare al SNA

Men iuni exprese privind
aderarea la:
-valorile fundamentale
-principiile
-obiectivele
-mecanismul de monitorizare

Persoane desemnate pentru
implementarea strategiei i
planului de integritate

Document adoptat i
transmis IM

Nivel sc zut de
implicare

Inspectorul sef ADOPTAT

sura
6.2

Consultarea angaja ilor în procesul
de elaborare a planului de
integritate

Nr. de angaja i informa i cu
privire la elaborarea planului de
integritate

Modul în care are loc
informarea (prin coresponden )

Nr. de contribu ii
primite/incorporate

Tabel de semnaturi de
luare la cunostinta si
postarea pe Intranet –
Discul T

Raspunsuri primite la
consilierul de integritate

Caracter exclusiv
formal al inform rii

Neformularea de
propuneri

Neparticiparea
majorit ii angaja ilor

Grupul
de lucru pentru
prevenirea
corup iei

Sem. I 2019

sura
6.3

Identificarea riscurilor i a
vulnerabilit ilor la nivelul ITM
Neamt

Nr. de riscuri i vulnerabilit i
identificate

Nr. m surilor de remediere a
vulnerabilit ilor identificate

Raport de evaluare a
riscurilor de coruptie
elaborat

Raport privind m surile
de remediere a
vulnerabilit ilor

Caracter formal al
demersului în absen a
unei metodologii de
evaluare a riscurilor

Neidentificarea tuturor
riscurilor reale

Grupul de lucru
pentru prevenirea
corup iei

Sem. II 2018

sura Aprobarea i diseminarea în cadrul Plan de integritate elaborat Decizia de aprobare a Caracter formal al Grupul de lucru Sem. I 2019
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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

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
6.5 institu iei a planului i a declara iei

de aderare la SNA Nr. de angaja i informa i cu
privire la elaborarea planului de
integritate

planului sectorial demersului pentru prevenirea
corup iei

sura
6.6

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

Nr. de riscuri i vulnerabilit i
identificate i incluse în Planul
revizuit

Raport de evaluare a
riscurilor i
vulnerabilit ilor
elaborate

Plan de integritate
modificat

Caracter formal al
demersului în absen a
unei metodologii de
evaluare a riscurilor

Dezinteresul
structurilor MMJS în
identificarea de noi
riscuri i vulnerabilit i

Grupul de lucru
pentru prevenirea
corup iei

Anual

Sef Grup de lucru SNA 2016-2020

Întocmit,
Consilier de integritate
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