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Nr. 4748/30.06.2022 

 

          Se aproba 

          DIRECTOR, 

        Conf. Univ. Dr. Florica BARBUCEANU 

 

 

 

RAPORT  

privind implementarea Planului de integritate pentru Strategia Nationala Anticoruptie 2016-

2020, aprobat prin Decizia conducerii IDSA nr. 246/29.07.2019 

 

 

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la 

nivel central şi local. 

Obiectiv specific 1.1 - Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale 

Actiuni: 

1-2. Asigurarea functionarii site-ului IDSA si actualizarea datelor postate pe site-ul IDSA 

confom anexei nr. 4 din Hotărârea 583/2016 cu privire la Standardul General 

privind Publicarea informaţiilor de interes public- implementat. 

3. Dezvoltarea unei secţiuni dedicate SNA pe site-ul instituţiei pentru facilitatea 

accesului la informaţii privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie - 

implementat 

4. Publicarea informațiilor de interes public conform Legii nr. 544/2001 – implementat 

 

Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de 

prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor 

periodică ca parte integrantă a performanţei administrative. 

Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de 

management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii 

a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale. 

1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul IDSA- 

implementata prin desfasurarea a doua actiuni de audit in anii 2019 si 2021. 
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Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de 

corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare. 

Obiectiv specific 3.6 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de 

corupţie în domeniul achiziţiilor publice. 

1. Publicarea în SEAP a procedurilor de achiziție și a modificărilor acestora – Implementat 

2. Participarea periodică a personalului implicat în derularea achizițiilor publice la cursuri de 

formare profesională in materia  achizitiilor publice - implementat prin participarea la 

cursuri cu tematici diferite, respectiv, “Noutati si perspective privind achizitiile 

publice” in anul 2017, “Planificarea Procedurii si Asigurarea Legalitatii”, in anul 2019  

si “Noutati legislative” in anul 2021. 

 

Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de 

integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice 

Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local 

1. Asigurarea participării personalului cu funcții de conducere și funcții de execuție la 

programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație 

anticorupție a personalului propriu implementata prin participarea consilierului de 

etica si a altor specialisti la cursuri pe etica si integritate: “Etica si integritate 

implementarea strategiei nationale anticoruptie 2016-2020” in anul 2019, “ETICA - 

Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, in anul 2020 

si “Etica si Integritate. Prevenire coruptie” in anul 2021. 

2. Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de 

corupţie sau a incidentelor de integritate – implementat prin diseminarea catre 

intregul personal al IDSA de rapoarte sau a suporturilor de curs la care s-a 

participat. 

 

Obiectiv general 6 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin 

aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor 

publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, 

precum şi a întreprinderilor publice 

Obiectiv specific: Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei  

de risc şi a standardelor de control managerial intern   

1.Desemnarea coordonatorului implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 - 

implementata prin emiterea deciziei directorului IDSA, nr. 246/29.07.2019. 

2. Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate – implementata prin 

distribuirea planului de integritate pe e-mail. 

3.Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei- implementata prin distribuirea 

de chestionare sefilor de structuri si personalului din directa subordonare a directorului IDSA, 
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analiza chestionarelor si identificarea vulnerabilitatilor si riscurilor la coruptie, documente 

aprobate si inregistrate cu nr. 1265/16.02.2022. 

4. Actiunea de “Identificare a măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei a 

fost implementata in cadrul procesului de la punctul 3 de la Obiectivului general 6 al SNA 

2016-2020, prin redactarea si aprobarea documentelor “Vulnerabilitatile si amenintarile la 

coruptie in cadrul IDSA” si “Registrul riscurilor la coruptie in IDSA, inregistrate cu nr. 

1265/16.02.2022, iar implementarea standardelor de control intern managerial a fost 

realizata prin urmatoarele proceduri: 

PS SCIM 4 Consilierea etica a functionarilor publici si asigurarea informarii si raportarii cu 

privire la normele de conduita, inregistrata cu nr. 1502/02.03.2020 

PS SCIM 5 Intocmirea raportarii anuale privind sistemul de control intern managerial la nivelul 

IDSA inregistrata cu nr.1956/18.03.2020 

PS SCIM 6 Verificarea si autoevaluarea sistemului de control intern managerial inregistrata cu 

nr. 1963/18.03.2020 

PS SCIM 7 Semnalare neregularitati , inregistrata cu nr. 1503/ 02.03.2020 

PS SCIM 8 Declararea bunurilor primate cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in 

exercitatrea mandatului sau a functiei, inregistrata cu nr. 5093/30.07.2019. 

PS SCIM 9 Evitarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor, inregistrata cu nr. 

1353/25.02.2020 

PS SCIM 10 Identificarea riscurilor la coruptie, inregistrata cu nr. 7380/28.10.2020 

PS SCIM 11 Raportarea incidentelor de integritate, inregistrata cu nr. 7379/28.10.2020 

PS SCIM 12 Completarea si depunerea declaratiilor de avere si interese, inregistrata cu nr. 

377/20.01.2020 

PS SCIM 13 Delegare de atributii si responsabilitati in cadrul IDSA inregistrata cu nr 

1953/18.03.2020 

PS SCIM 14 Pantouflage (interdictii dupa incheierea angajarii (raportului de serviciu) in cadrul 

institutiilor publice – IDSA), inregistrata cu nr. 2640/5.04.2021 

PGM 014 Inventarierea functiilor sensibile, inregistrata cu nr. 269/15.01.2018, in curs de 

revizuire. 

Elaborare cod de conduita si comunicare angajatilor IDSA prin distribuirea anexei 2 la 

Regulamentul de Ordine Interioara nr. 4926/21.07.2017. Revizuirea Codului de Conduita al 

IDSA ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 si 

transmiterea Compartimentului Juridic si Resurse Umane pentru analiza. 

Desemnarea consilierului de etica in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, prin 

decizia conducerii IDSA nr. 164/25.02.2020. Odata cu publicarea Hotararii nr. 931 /2021 au 

fost stabilite masurile organizatorice in vederea desemnarii consilierului de etica in 

conformitate cu Capitolul II si a fost emisa Decizia conducerii IDSA nr. 108/12.11.2021 privind 

desemnarea consilierului de etica. 

Desemnare responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de 

integritate prin Decizia conducerii IDSA nr. 247/29.07.2019. 
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5. Distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei de aderare la SNA, inregistrata cu nr. 

2522/26.04.2018 si a planului de integritate prin Decizia directorului IDSA nr. 246/29.07.2019 şi 

publicarea acestora pe site-ul IDSA - implementate. 

6.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi 

vulnerabilităţile nou apărute – implementata prin redactarea catre conducerea IDSA a notei nr. 

7789/12.11.2019 in vederea indeplinirii actiunilor prevazute de planul de integritate nr. 

246/29.07.2019. 

In urma procesului de evaluare a vulnerabilitatilor si riscurilor la coruptie la nivelul IDSA, 

documente inregistrate cu nr. 1265/16.02.2022 si a publicarii Hotararii nr. 1269/17 decembrie 

2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente 

acesteia, a fost aprobata Declaratia de aderare la SNA 2021-2025 si de asumare a unei agende 

de integritate organizationala inregistrata cu nr. 1956/14.03.2020 si a fost revizuit Planul de 

integritate al IDSA, aprobat prin Decizia conducerii IDSA nr. 28/15.03.2022. 

 

30.06.2022        

Coordonator implementare Plan de Integritate 

Dr. Biol. Mihaela Costea 
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