
Măsura Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de 
realizare Responsabil Buget

1.1 Adoptarea și distribuirea în 
cadrul instituției a declarației 
privind asumarea unei agende 
de integritate organizațională

Declarația adoptată, 
diseminarea și postarea pe 
site-ul instituției/ adoptarea și 
distribuirea declarației

Adoptarea unei declarații 
neadaptate contextului 

instituțional;
Reticență în semnarea / 
asumarea documentului 

de către conducerea 
instituției

Document aprobat
Publicare pe site-ul 
instituției

31 martie 2022 Conducerea 
instituției Nu este cazul

1.2 Desemnarea 
coordonatorului și a unei 
persoane responsabile cu 
implementarea Strategiei 

Naționale Anticorupție 2021-
2025 

Emitere decizie de desemnare 
și distribuire în cadrul 
instituției/Desemnare persoane 
responsabile S.N.A.

Întârzieri în desemnarea/ 
actualizarea componenței 

grupului de lucru

Decizia aprobată
Lista de distribuire a 
Deciziei
 


30 iunie 2022 Conducerea 
instituției Nu este cazul
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Măsura Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de 
realizare Responsabil Buget

1.3 Consultarea angajaților în 
procesul de elaborare a planului 

de integritate

Nr. de angajați consultați cu 
privire la elaborarea planului 
de integritate/Nr. angajați 
responsabili

Caracter formal al 
consultării;

Nivel scăzut de implicare 
a angajațiilor.

Minută ședință
Propuneri primite de la 
angajați

30 iunie 2022

Conducerea 
instituției

Persoanele 
desemnate pentru 

implemnetarea 
S.N.A.

Nu este cazul

1.4 Adoptarea și distribuirea în 
cadrul instituției a planului de 

integritate, precum și publicarea 
documentului pe site-ul 

instituției

Plan de integritate adoptat prin 
act administrativ și diseminat 
(e-mail, circulară, ședință, 
etc.);
Nr. de angajați informați cu 
privire la aprobarea planului de 
integritate;
Modalitatea de informare a 
acestora (ex. ședință, e-mail, 
circulară, etc.);
Plan de integritate publicat pe 
site-ul instituției;

Nedistribuirea planului

Plan de integritate aprobat;
Minută/circulară/e-mail/ 
listă de luare la cunoștință;
Publicare document aprobat
pe site-ul instituției.

30 iunie 2022

Conducerea 
instituției

Persoanele 
desemnate pentru 

implemnetarea 
S.N.A.

Nu este cazul

1.5 Evaluarea anuală a modului 
de implementare a planului și 

adaptarea acestuia la riscurile și 
vulnerabilitățile nou apărute și 

transmiterea către Primăria 
Sectorului 2

Grad de implementare a 
planului de integritate;
Raport de evaluare întocmit și 
publicat pe site-ul instituției;
Măsuri noi introduse/ revizuite.

Caracter formal al 
evaluării;

Neparticiparea/ 
neimplicarea angajaților.

Rapoarte anuale întocmite Anual

Conducerea 
instituției

Persoanele 
desemnate pentru 

implemnetarea 
S.N.A.

Nu este cazul



Măsura Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de 
realizare Responsabil Buget

1.6 Identificarea și evaluarea 
riscurilor și vulnerabilităților la 
corupție specifice instituției 

Nr. de riscuri și vulnerablități 
identificate

Caracterul formal al 
demersului;

Personal instruit 
insuficient pentru 

aplicarea metodologiei.

Rapoarte de evaluare a 
riscurilor și 
vulnerabilităților la 
corupție/Registru riscurilor 
de corupție

Anual

Conducerea 
instituției

Persoanele 
desemnate pentru 

implemnetarea 
S.N.A.

Persoanele 
desemnate pentru 

managementul 
riscurilor la 

corupție

Nu este cazul

1.7 Implementarea măsurilor de 
prevenire a materializării 
riscurilor identificate

Nr. măsuri implementate
Nr. vulnerabilități remediate

Caracterul formal al 
demersului

Personal instruit 
insuficient pentru 

aplicarea metodologiei

Raport privind măsurile de 
remediere a 
vulnerabilităților  

Permanent

Conducerea 
instituției

Persoanele 
desemnate pentru 

managementul 
riscurilor la 

corupție

Nu este cazul

1.8 Monitorizarea și evaluarea 
gradului de implementare a 
măsurilor de transparență 

instituțională și prevenire a 
corupției (Anexa 3 la H.G. nr. 

1269/2021 - inventarul 
măsurilor preventive, precum și 

indicatorii de evaluare) 

Nr. măsuri de transparență și 
de prevenire a corupției 
implementate la nivelul 
instituției;
Date și informații colectate 
pentru toți indicatorii cuprinși 
în evaluarea gradului de 
implementare;

Inexistența unui 
mecanism de colectare 

unitară a datelor

Documente ce privesc 
măsurile de transparență și 
de prevenire a corupției 
(Codul de conduită etică , 
Decizia de desemnare a 
consilierului de etică, 
proceduri documentate 
privind conflictul de 
interese/pantouflage/ 
incompatibilități, etc);
Raport privind stadiul 
implementării.

Anual

Conducerea 
instituției

Persoanele 
desemnate pentru 

implemnetarea 
S.N.A.

Nu este cazul



Măsura Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de 
realizare Responsabil Buget

2.1 Asigurarea diseminării de 
informații privind riscurile și 

consecințele faptelor de 
corupție sau a incidentelor de 

integritate. Punerea la dispoziția 
angajațiilor a unor îndrumare 

legislative, în domeniul 
conflictelor de interese/ 

incompatibilităților și faptelor 
de corupție

Nr. de angajați care au fost 
infromați

Nr. informări transmise

Tratarea cu 
superficialitate a 
activităților de 
diseminare a 
infromațiilor;

Întârzieri cauzate de 
supraîncărcarea cu alte 

sarcini a structurilor 
responsabile

Note de informare;
E-mailuri transmise;
Liste de difuzare;

Semestrial Personalul 
desemnat

Nu este cazul

2.2 Consolidarea 
profesionalismului în cariera 

personalului, inclusiv prin 
aplicarea efectivă a 

mecanismelor de evaluare a 
performanțelor, evitarea 

numirilor temporare în funcțiile 
publice de conducere, 

transparentizarea procedurilor 
de recrutare și asigurarea 

stabilității funcției publice

Nr. angajaților evaluați;
Nr. și tipul măsurilor dispuse 
urmare evaluărilor realizate;
Nr. posturi de conducere 
ocupate cu titlu permanant;
Procentul posturilor de 
conducere ocupate cu titlu 
permanent prin raportare la 
numărul total al posturilor de 
conducere din instituție;
Nr. și tip de măsuri luate în 
vederea asigurării vizibilității 
anunțurilor aferente 
procedurilor de recrutare.

Evaluarea formală a 
angajaților;

Nealocarea resurselor 
umane și financiare 

necesare

Rapoarte întocmite Anual

Conducerea 
instituției

Compartimentul 
Resurse Umane

În limita 
bugetului 

aprobat și a 
resurselor 

umane 

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor



Măsura Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de 
realizare Responsabil Buget

2.3 Asigurarea unei protecții 
efective a cetățenilor care 

sesizează presupuse incidente 
de integritate săvârșite de 

furnizorii de servicii publice

Nr. sesizări referitoare la 
incidente de integritate 
soluționate;
Procentul sesizărilor referitoare 
la incidente de integritate 
raportat la numărul total de 
sesizări înregistrate la nivelul 
instituției;
Măsuri luate urmare 
sesizărilor;
Nr. și tip de măsuri aplicate 
efectiv cetățenilor.

Neaplicarea efectivă a 
măsurilor de protecție;
Nealocarea resurselor 
umane și financiare 

necesare;
Necorelarea datelor 

referitoare la sesizările 
care s-au aflat pe 

circuitul de soluționare al 
mai multor instituții

Rapoarte întocmite Permanent

Conducerea 
instituției

Conducerea 
instituției

În limita 
bugetului 

aprobat și a 
resurselor 

umane 

2.4 Formarea unei culturi civice 
de confruntare a fenomenului 
corupției „mici”, inclusiv prin 
utilizarea noilor tehnologii (de 

exemplu, social media)

Nr. se sesizări transmise de 
cetățeni;
Nr. și tip de canale utilizate;
Nr. de campanii de 
conțtientizare organizate;
Nr. materiale educative 
disemninate;
Nr. de mesaje preventive 
(postări) publicate pe 
canalalele instituționale de 
comunicare online (Facebook, 
Instagram; Youtube, etc.)

Nealocarea resurselor 
umane și financiare 

necesare;
Neimplicarea cetățenilor 

în demers;
Acces limitat la 
internet;Lipsa 

specialiștilor în domeniul 
comuncării online.

Site-ul instituției;
Comunicate și luări de 
poziție în social-media

2022-2025

Conducerea 
instituției, 
Personalul 

desemnat/cu 
atribuții stabilite 

în acest sens

În limita 
bugetului 

aprobat și a 
resurselor 

umane 

2.5 Digitalizarea activităților 
care pot fi automatizate, cu 

scopul de a reduce riscurile de 
corupție generate de 

interacțiunea directă cu 
angajații instituției

Nr. de servicii publice de 
digitalizare

Nealocarea resurselor 
umane și financiare 

necesare
Acces limitat la internet

Site-ul instituției
Rapoarte de activitate
Feedback cetățeni

Permanent

Conducerea 
instituției, 
Personalul 

desemnat/cu 
atribuții stabilite 

în acest sens

În limita 
bugetului 

aprobat și a 
resurselor 

umane



Măsura Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de 
realizare Responsabil Buget

3.1 Aplicarea standardului 
general de publicare a 

informațiilor de interes public 
prevăzut în Anexa 4 la SNA 

2021-2025

Informațiile de interes public  
publicate conform standardului 
pe site-ul instituției / 
informațiile de interes public 
publicate pe site

Resursă financiară 
insuficientă Site-ul instituției Permanent

Conducerea 
instituției, 
Personalul 

desemnat/cu 
atribuții stabilite 

în acest sens

În limita 
bugetului 

aprobat și a 
resurselor 

umane

3.2. Asigurarea functionalității 
site-ului institutiei, publicarea și 

actualizarea periodică a 
informațiilor publice destinate 

publicului 

Nr. de informații publicate;
Număr structuri care încarcă 
informații pe site

Resursă financiară 
insuficientă 

Cetățeni neinteresați

Site-ul instituției Permanent

Conducerea 
instituției, 
Personalul 

desemnat/cu 
atribuții stabilite 

în acest sens

În limita 
bugetului 

aprobat și a 
resurselor 

umane

3.2 Publicarea contractelor de 
achiziții publice cu o valoare 
mai mare de 5.000 euro și a 

execuției acestora, cu o 
actualizare 
trimestrială. 

Publicarea contractelor de 
achiziții / publicarea 
informațiilor pe site 

Întârzieri în publicarea 
documentelor

Site-ul Primăriei Sectorului 
2 Permanent

Conducerea 
instituției, 
Personalul 

desemnat/cu 
atribuții stabilite 

în acest sens

În limita 
bugetului 

aprobat și a 
resurselor 

umane

BOGDAN-ALEXANDRU GÂRBU

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel 
Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

DIRECTOR GENERAL,
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