GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625

Anexa la decizia nr..............

APROB,
COMISAR GENERAL,
AURELIAN PĂDURARU

Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul General
în anul 2022
Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU
AL GNM
Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al GNM
1

Adoptarea și distribuirea în
cadrul instituției a
declaraţiei privind asumarea
unei agende de integritate
organizaţională

Declaraţie adoptată;
Declarație distribuită

Adoptarea unei
declarații neadaptate
contextului
institutional;
Nivel scăzut de
implicare al
angajaților

Conducătorul
31.03.2022
instituției;
Coordonator plan
de integritate;
Persoanele de
contact
desemnate pentru
implementarea
planului de
integritate

Măsură
îndeplinită la
data aprobării
Planului.
Declarația va
fi asumată de
către
conducătorul
instituției ori
de câte ori
intervin
modificări în
structura de
1

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625

Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații
personal de la
nivelul
conducerii
instituției.

2

Adoptarea și distribuirea în
cadrul instituției a planului
de integritate, urmare a
consultării angajaților și a
evaluării de risc conform HG
nr. 599/2018

Plan de integritate adoptat;
Persoane desemnate pentru
monitorizarea implementării
planului de integritate

Nivel scăzut de
implicare al
angajaţilor;
Caracter exclusiv
formal al consultării;
Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare

30.06.2022
Conducerea
instituției;
Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;
Persoanele de
contact
desemnate pentru
implementarea
planului de
integritate

-

3

Evaluarea anuală a modului
de implementare a planului
și adaptarea acestuia la
riscurile și vulnerabilitățile
nou apărute

Raport de evaluare întocmit
şi publicat pe site-ul
insituţiei;
Plan publicat pe site-ul
instituţiei

Caracter formal al
demersului în absenţa
aplicării efective a
metodologiei de
evaluare a riscurilor

Conducerea
31.12.2022
instituției;
Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;
Persoanele de
contact
desemnate pentru
implementarea
planului de
integritate

Raportul de
evaluare se
elaborează
până la data
de 28.02.2023
pentru anul
2022

2
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

4

Identificarea, analizarea,
evaluarea şi monitorizarea
riscurilor de corupţie,
precum şi stabilirea şi
implementarea măsurilor de
prevenire şi control al
acestora, conform HG
nr.599/2018

Registrul riscurilor de
corupţie completat;
Nr. de riscuri şi
vulnerabilităţi identificate;
Nr de măsuri de intervenţie;
Formarea profesională a
personalului implicat
implementarea planului de
integritate și a HG 599/2018
pentru aplicarea efectivă a
metodologiei de evaluare a
riscurilor;

Caracter formal al
demersului, în
absenţa aplicării
efective a
metodologiei de
evaluare a riscurilor

Conducerea
31.12.2022
instituției;
Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;
Persoanele de
contact
desemnate pentru
implementarea
planului de
integritate
Compartiment
corp control –
comisar general
Direcția resurse
umane și
management
operațional
Direcția
Contencios și
Monitorizare

Se va solicita
Secretariatului
Tehnic al SNA
de la nivelul
Ministerului
Justiției
organizarea de
cursuri pentru
personalul
implicat
implementarea
planului de
integritate și
a HG 599/2018

5

Identificarea, evaluarea și
raportarea unitară a
incidentelor de integritate,
conform HG nr. 599/2018,
precum și stabilirea unor
măsuri de prevenire și/sau
control urmare a producerii

Rapoarte întocmite;
Nr. de incidente
identificate;
Nr. și tipul de măsuri de
prevenire și/sau control
luate

Identificarea greşită a
faptelor drept
incidente de
integritate;
Lipsa de relevanţă a
datelor provenită din

Conducerea
instituției;
Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;

Raportul anual
de evaluare a
incidentelor
de integritate
se elaborează
până la
31.03.2023

31.12.2022

Observații

3
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

acestora;

6

Transmiterea contribuțiilor
solicitate de Secretariatul
Tehnic al SNA – Ministerul
Justiției

Transmiterea raportării
anuale privind
implementarea măsurilor
prevăzute în strategie,
însoţită de anexele
completate urmare a
colectării integrale a
indicatorilor;

Riscuri

Responsabil

greşita încadrare a
faptelor ca incidente
de integritate

Persoanele de
contact
desemnate pentru
implementarea
planului de
integritate
Compartiment
corp control –
comisar general

Transmiterea de date
incomplete sau cu
întârziere;
Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare

Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;
Persoanele de
contact
desemnate pentru
implementarea
planului de

Termen

Observații
pentru anul
anterior
(conform
prevederilor
art. 9, alin. (1)
din Anexa 5 la
H.G. nr.
599/2018);
Rapoartele de
analiză a
incidentelor
de integritate
se realizează
ori de câte ori
este cazul
(conform
prevederilor
art. 7, alin. (2)
din Anexa 5 la
H.G. nr.
599/2018)

Ori de câte
ori există
solicitări
din partea
ST SNA MJ

-

4
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații

integritate
Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității Măsura 1. (coroborare cu măsura 4.8.3.)
7.

Promovarea unui rol activ al
României în cadrul
inițiativelor regionale și
internaționale anticorupție

Participarea la intâlnirile
internaționale sau regionale
în care este abordat
fenomenul criminalității de
mediu inclusiv din
perspectiva integrității și
anticorupției;

8.

Îmbunătățirea schimbului de
informații și cooperării cu
autoritățile și structurile
similare din alte state,
organismele și agențiile
internaționale în vederea
promovării integrității

Stabilirea de contacte și
eventual încheierea de
acorduri de colaborare cu
autoritățile și structurile
similare din alte state.

Caracter formal al
participării;
Rezerve ale celorlalte
state membre cu
privire la activitatea
României.
Neimplementarea
recomandărilor
internaționale
adresate României.
Comunicarea
incompletă a
răspunsurilor la
solicitările transmise de
organizațiile
internaționale

Conducerea
instituției;
Persoanle
desemnate din
cadrul instituției
care participă la
intâlnirile
internaționale sau
regionale;

Permanent

Caracter formal al
participării;
Rezerve ale celorlalte
state membre cu
privire la activitatea
României.
Neimplementarea
recomandărilor
internaționale
adresate României.

Conducerea
instituției;
Persoanle
desemnate din
cadrul instituției;

Permanent

5
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Coordonator plan
de integritate;

Permanent

Conducerea
instituției;
Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;
Persoanele de
contact
desemnate pentru
implementarea
planului de
integritate

31.12.2022/ La
termenele
stabilite
pentru
evaluarea
personalului

Observații

Comunicarea
incompletă a
răspunsurilor la
solicitările transmise
de organizațiile
internaționale
9.

Creșterea gradului de
utilizare a instrumentelor
prevăzute în documentele
adoptate la nivel regional
sau internațional care
vizează cooperarea
internațională în prevenirea
și combaterea fenomenului
de corupție.

Identificarea instrumentelor
prevăzute în documentele
adoptate la nivel regional
sau internațional care
vizează promovarea
integrității în domeniul
protecției mediului
înconjurător

Caracterul formal al
utilizării
instrumentelor
Rezerve ele celorlalte
state membre cu
privire la activitatea
României

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR
10.

Consolidarea
profesionalismului în cariera
personalului din cadrul GNM,
prin aplicarea efectivă a
mecanismelor de evaluare a
performanțelor, evitarea
numirilor temporare în
funcțiile publice de
conducere,
transparentizarea
procedurilor de recrutare în
sectorul public și asigurarea
stabilității funcției publice;

Nr. instituţiilor publice care
au realizat evaluarea
personalului;
Nr. funcționarilor publici
evaluaţi;
Nr. şi tipul măsurilor dispuse
urmare a evaluărilor
realizate;
Nr. posturilor de conducere
ocupate cu titlu permanent;
Procentul posturilor de
conducere ocupate cu titlu

Evaluarea formală a
funcționarilor publici;
Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare
Suspendarea ocupării
prin concurs sau
examen a posturilor
vacante sau temporar
vacante

6
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

permanent prin raportare la
numărul total al posturilor
de conducere din instituţie;
Nr. şi tip de măsuri luate în
vederea asigurării
vizibilităţii anunţurilor
aferente procedurilor de
recrutare

Responsabil

Termen

Observații

Compartiment
corp control –
comisar general
Direcția resurse
umane și
management
operațional
Direcția
Contencios și
Monitorizare

11

Asigurarea unei protecţii
efective a cetăţenilor care
sesizează presupuse
incidente de integritate
săvârşite de furnizorii de
servicii publice;

Nr. sesizări referitoare la
incidente de integritate
soluţionate;
Procentul sesizărilor
referitoare la incidente de
integritate raportat la
numărul total de sesizări
înregistrate la nivelul
instituţiei;
Măsuri luate urmare
sesizărilor;
Nr. şi tip de măsuri de
protecție aplicate efectiv
cetăţenilor

Neaplicarea efectivă a
măsurilor de
protecție;
Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare;
Necorelarea datelor
referitoare la
sesizările care s-au
aflat pe circuitul de
soluţionare al mai
multor instituţii

Conducerea
instituției;
Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;
Serviciul relații
publice și
comunicare

Permanent

-

12

Formarea unei culturi civice
de confruntare a
fenomenului corupţiei
„mici”, inclusiv prin

Nr. de sesizări transmise de
cetăţeni;
Nr. şi tip de canale utilizate;
Nr. materiale educative

Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare;
Neimplicarea

Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;

2021-2025

-

7
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații

utilizarea noilor tehnologii
(de exemplu, social media);

diseminate;
Nr. de mesaje preventive
(postări) publicate pe
canalele instituționale de
comunicare online
(Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube, etc)

cetăţenilor în demers;
Lipsa specialiștilor în
domeniul comunicării
online;

Serviciul relații
publice și
comunicare

13

Digitalizarea serviciilor
publice care pot fi
automatizate, cu scopul de
a reduce riscurile de
corupție generate de
interacțiunea directă cu
oficialii publici

Identificarea şi stabilirea
categoriilor de servicii
publice asigurate/prestate
la nivel central şi în teritoriu
care pot fi
digitalizate/automatizate şi
realizarea acestora în
vederea reducerii
interacțiunii directe cu
oficialii publici Colaborarea
structurilor de IT în vederea
digitalizării serviciilor
publice.

Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare

Coordonatorul
implementării
planului de
integritate;
Servicul IT

31.12.2022/ La
termenele
stabilite
pentru
evaluarea
personalului

14.

Evaluarea ex-post a
politicilor publice din
perspectiva performanței și
a rentabilității cheltuielilor
publice

Identificarea politicilor
publice
Efectuarea unor analize expost privind performanța și
rentabilitatea cheltuielilor
publice decătre structurile
care dezvoltă astfel de
politici
Stabilirea măsurilor de

Absența informațiilor
necesare cu privire la
eforturile de
implementare ale
politicilor publice
Lipsa personalului
specializat pentru
realizarea unor astfel
de evaluări. Absența

Direcția Generală
controlul poluării,
biodiversității,
biosecurității și
ariilor protejate.
Direcția buget,
finanțe și
contabilitate.
Direcția achiziții

permanent

-

8
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori
remediere ca urmare a
analizei ex-post.

Riscuri
informațiilor necesare
cu privire la cheltuieli

Responsabil

Termen

Observații

și logistică.

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI
COMBATEREA CORUPŢIEI
Obiectiv specific nr. 3.1 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative,
precum și prin asigurarea implementării lor efective
15

Asigurarea de către
instituțiile tutelare a
aplicării efective și unitare a
legislației de transpunere a
Directivei 2019/1937 în
toate structurile
subordonate acestora,
inclusiv în cadrul
întreprinderilor publice

Numărul de raportări;
Procedură internă
armonizată/elaborată
conform prevederilor
legislative;
Numărul de măsuri
administrative adoptate
pentru înlăturarea cauzelor
sau circumstanțelor care au
favorizat încălcarea
normelor, diferențiat pe
tipologii;
Numărul de situații de
represalii la locul de muncă;
Numărul de plângeri depuse
în instanță.

Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare;
Lipsa cooperării din
Partea autorităților
Publice;

Conducerea
instutuției;
Coordonator
plan de
integritate;
Compartiment
Audit Public
Intern;

Permanent

Obiectiv specific nr. 3.2. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au
impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale
16

Auditarea internă, o dată la
doi ani, a sistemului de
prevenire a corupției la

Nr. de constatări negative
Nr. recomandări formulate
Gradul de implementare a

Nealocarea resurselor
umane și financiare
Lipsa cooperării din

Conducerea
instutuției;
Coordonator plan

La fiecare 2
ani,
conform

-

9
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Nr.
crt

Descrierea măsurii
nivelul GNM și al
comisariatelor județene.

Indicatori
recomandărilor formulate

Riscuri
partea structurilor
GNM/CJ/CRBDD.
Nerespectarea
cadrului legal (sediul
materiei) menționat
în anexa nr. 3 din
H.G. nr. 1269/2021
SNA 2021-2025 pentru
fiecare dintre
măsurile preventive
care constituie
obiectivele misiunii.

Responsabil
de integritate;
Compartiment
Audit Public
Intern

Termen

Observații

actelor
normative
aplicabile/
îndrumările
organului
ierarhic
superior

OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE PRIORITARE
Obiectiv specific nr. 4.1. – Creşterea integrităţii și a gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul GNM, reducerea
vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie
17

Elaborarea și diseminarea
periodică a materialelor
privind măsurile preventive
anticorupție (conflictul de
interese, incompatibilități,
declararea averilor, etica,
etc.)

Numărul materialelor
elaborate și diseminate

Lipsa interesului din
partea personalului
GNM
Lipsa documentelor și
a materialelor de
preventive

Consilierul de etică 31.12.2022
Comisia
responsabilă cu
prevenirea
conflictelor de
interese și a
incompatibilităților
Persoana
responsabilă cu
prevenirea
situațiilor de
pantouflage
Persoana

-

10
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații

responsabilă cu
gestionarea
declarațiilor de
avere și de
interese
18

Asigurarea participării la
programe de creștere a
gradului de conștientizare și
a nivelului de educație
anticorupție a personalului
propriu și a celui din
structurile subordonate: (ex:
sesiuni de instruire/
întâlniri/ grupuri de lucru în
domenii ca: achiziții
publice, etică, consiliere
etică, management
financiar, resurse umane,
transparență, acces la
informații de interes public,
declararea averilor,
conflicte de interese,
incompatibilități, sistem de
control intern-managerial,
declararea cadourilor,
pantouflage, avertizarea în
interes public, IT, etc)

Număr de programe de
formare;
Tipuri de programe de
formare accesate;
Nr. de broşuri, ghiduri,
materiale cu caracter
informativ diseminat

Resurse financiare
insuficiente;
Grad scăzut de
participare

Conducerea
instituției;
Coordonatorul
planului de
integritate

Permanent

-

19

Actualizarea și diseminarea
Codului de etică la nivelul

Cod de etică diseminat;
Numărul acțiunilor de

Lipsa interesului din
partea personalului

Consilierul de
etică

31.12.2022

-

11
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Nr.
crt

Descrierea măsurii
structurilor GNM

Indicatori
diseminare

Riscuri
GNM;
Lipsa implicării
consilierului de etică

Responsabil

Termen

Observații

Conducătorii
structurilor

Obiectiv specific nr. 4.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului
20

Instruirea personalului din
cadrul GNM și promovarea
valorilor protectiei mediului
reprezentanților sectorului
privat cu privire la aspectele
de
integritate
specifice
domeniului
mediului
înconjurător
(inclusiv
gestionarea conflictelor de
interese în procesul de
aplicare a legislației de
mediu și de utilizare a
resurselor
naturale)
și
diminuarea riscurilor de
corupție

Numărul de sesiuni de
formare/informare
desfășurate
Elaborarea prin identificarea
cadrului legislativ de
integritate specific
domeniului mediului
înconjurător
(exemplu:incompatibilități
specifice)
Numărul de persoane
formate prin educație
anticorupție/ Instruiri de
personal efectuate de către
persoane desemnate
Diseminarea de informații și
date în vederea diminuării
riscurilor de corupție atât în
rândul personalului propriu
cât şi al reprezentanților
sectorului privat
Adaptarea
aterialelor/informațiilor
diseminate în cadrul

Lipsa de implicare a
personalului GNM
Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare;
Lipsa de interes din
partea grupului țintă;
Caracterul formal al
Instruirilor;

Conducerea
instituției;
Coordonatorul
planului de
integritate
Personalul
desemnat pentru
instruire;

31.12.2022

-
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații

sesiunilor de
formare/informare
specificului activității
21.

Identificarea activităților
care sunt cele mai
vulnerabile la corupție

Realizarea studiului prin
care sunt identificate
activitățile care sunt cele
mai vulnerabile la corupție
(Termen: trimestrul II 2023);
Stabilirea unor criterii de
evaluare şi identificarea
activităților care sunt cele
mai vulnerabile la corupție
de către GNM. (Termen:
trimestrul III 2023)
Elaborarea de către grupul
de lucru desemnat de
coordonatorul planului de
integritate, a unui plan de
măsuri specifice în vederea
prevenirii faptelor de
corupție (Termen:
trimestrul III 2023)

nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare;
Identificarea eronată
a activităților cele
mai vulnerabile la
corupție;

Coordonator plan
de integritate;
Grup de lucru
desemnat de
coordonator;
Directorii de
direcții din cadrul
GNM;

2023

22

Colaborarea cu PÎCCJ, CSM,
INM, ME și MAI în vederea
dezvoltării unei curricule
pentru formarea
profesională a practicienilor
implicați în prevenirea și
combaterea criminalității de

Grup de lucru constituit la
nivelul ministerului
mediului, apelor și
pădurilor;
Curricula dezvoltată
Număr de sesiuni de formare
profesională a practicienilor

Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare;
Lipsa elaborării
curriculei;

Conducerea
instituției;
Coordonatorul
planului de
integritate;
Compartimentul

2022-2023

-
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Nr.
crt

23

Descrierea măsurii

Indicatori

mediu, care să includă
aspecte privind prevenirea și
combaterea faptelor de
corupție asociate
(Recomandare 8. GENVAL ar trebui să ofere mai multe
oportunități de formare
pentru practicienii implicați
în depistarea și/sau
combaterea infracțiunilor
impotriva mediului: de
exemplu: poliția,
autoritățile vamale,
procurori și judecători)

organizate;
Număr de practicieni care
au beneficiat de formare;
Feedback din partea
acestora cu privire la
utilitatea sesiunilor de
formare;

Dezvoltarea/consolidarea
parteneriatelor cu
organizațiile
nonguvernamentale/sectorul
privat ce activează în
domeniul protecției
mediului (GENVAL 10.1.2. 2.
statele membre sunt
încurajate să elaboreze
instrumente eficace de
cooperare cu ONG-urile
pentru îmbunătățirea
soluționării plângerilor din
domeniul mediului, precum
cele stabilite între
autoritățile române și

Identificarea de
reprezentanți ai
Organizațiilor
nonguvernamentale si ai
sectorului privat ce
activează în domeniul
protecției mediului şi
inițierea unui dialog cu
aceștia;
Elaborarea parteneriatelor
cu organizațiile
nonguvernamentale/sectorul
privat ce activează în
domeniul protecției
mediului apreciate a fi de
interes.

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații

corp control;

Nealocarea resurselor
umane și financiare;
Neimplicarea
instituțiilor publice în
acest demers;
Lipsa de interes din
Partea organizațiilor
nonguvernamentale/
sectorului privat
pentru încheierea
unor astfel de
acorduri;

Conducerea
instituției;
Coordonatorul
planului de
integritate;
Directia
Contencios si
Monitorizare;

permanent
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații

Greenpeace - a se
vedea 5.1.5 și 5.5).
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE
Obiectivul specific 5.1. Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului
administrativ desfășurat la nivelul adiminstrației publice centrale
24

Consolidarea capacității
structuriIor de control
administrativ din cadrul
GNM de a identifica riscurile
și vulnerabilitățile
instituționale, implicit pe
cele ce vizează aspecte de
integritate;

Resurse umane suplimentare
alocate;
Nr. controale realizate;
Nr. recomandări
implementate;

Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare;
Nerealizarea de
controale;
Neaplicarea
recomandărilor
formulate

Coordonatorul
planului de
integritate
Compartimentul
Corp Control;

OBIECTIV GENERAL NR. 6 – OBIECTIV GENERAL NR. 6 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN CADRUL GĂRZII NAȚIONALE DE MEDIU
25

Actualizarea și asigurarea
respectării Codului Etic în
raport cu recomandările
cuprinse în Raportul de
audit public intern privind
“Evaluarea sistemului de
prevenire a corupției 2021”

Nr. și tipul de informaţii de
interes public publicate din
proprie iniţiativă –
informații publicate în
conformitate cu prevederile
art. 5 din Legea nr.
544/2001;
Nr. de răspunsuri formulate
la solicitări de informații de
interes public;
Nr. sancţiunilor dispuse
pentru încălcarea
obligaţiilor de transparenţă

Nealocarea resurselor
umane
corespunzătoare;
Supraîncărcarea cu
sarcini a persoanelor
responsabile cu
comunicarea
informațiilor de
interes public;
Neactualizarea
informațiilor de
interes public pe siteurile oficiale;

Consilierul de etică 31.12.2022
Direcția
Contencios și
Monitorizare;
Direcția resurse
umane și
management
operațional;
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

decizională şi de asigurare a
accesului la informaţii de
interes public prin
publicarea acestora din
oficiu;
Nr. de plângeri în instanță
privind
nerespectarea prevederilor
legale de către instituții cu
privire la aplicarea Legii nr.
544/2001;
Număr de plângeri în
instanță soluționate în
favoarea societății civile

Site nefuncțional
Nerespectarea
termenelor privind
transparența
decizională
Neaplicarea
sancțiunilor
disciplinare pentru
nerespectarea
obligațiilor legale

Responsabil

Termen

26

Monitorizarea actualizării
periodice a informațiilor de
interes public pe site-ul
GNM

Numărul acțiunilor de
postare/actualizare pe site

Lipsa de implicare a
personalului GNM

Serviciul relații
publice și
comunicare;

27

Consolidarea gradului de
respectare al exigențelor
legale privind declararea
averilor/intereselor de către
oficialii publici

Număr de persoane care au
obligația depunerii
declarației de avere
Număr de persoane care nu
au depus în termen
declarația de avere
Număr de sesizări ale ANI
Număr de sesizări ale ANI
privind personalul instituției

Neîndeplinirea
obligațiilor
prevăzute de lege
Resurse financiare
insuficiente pentru
asigurarea accesului
la pregătire
profesională
Funcționarea
deficitară a

Coordonator plan 31.12.2022
de integritatre;
Direcția resurse
umane și
management
operațional;
Direcția Contencios
și Monitorizare;

Observații

31.12.2022
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Nr.
crt

Descrierea măsurii

Indicatori

Riscuri

Responsabil

Termen

Observații

platformei eDAI
Neîncadrarea în
termenul legal de
depunere al
declarațiilor de
avere/interese
Slaba pregătire a
personalului cu privire
la competențele
digitale

Director General
Octavian POPESCU

Nume şi Prenume

Funcţia

Avizat: Marinela DINU

Director

Întocmit: Marian IUGA
Daniel MATEI

comisar
consilier

Data

Semnătura

05.07.2022
1 exemplar

B-dul Unirii, nr. 78, Bl. J2, Sector 3, Bucureºti
Cod fiscal: 15378153

Tel: +40 21 326 89 70, Fax: +40 21 326 89 71
www.gnm.ro, e-mail: gardamediu@gnm.ro
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