C
CA
AS
SA
A D
DE
E C
CU
UL
LT
TU
UR
RĂ
Ă A
A
M
MU
UN
NIIC
CIIP
PIIU
UL
LU
UII IIA
AŞ
ŞII
„
„ M
MIIH
HA
AII U
UR
RS
SA
AC
CH
HII”
”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE
PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORI DE EVALURE

Nr.

LEGISLAȚIE

1

COD DE CONDUITĂ
L.Nr.7/2004 privind Codul
de conduită a
funcționarului public
L.Nr.477/2004 privind
Codul de conduită a
personalului contractual
din autoritățile și instituțiile
publice
Ordinul Secretarului
general al guvernului
nr.600/2018 privind
aprobarea Codului
controlului intern
managerial al entităților
publice

2

DECLARAREA
AVERILOR
L. nr. 176/2010 privind
integritatea în
exercitarea funcțiilor și
demnităților publice,
pentru modificarea și

INDICATORI DE
EVALUARE
-nr. de sesizări privind
încălcări ale normelor
-nr. de sesizări în curs de
soluționaare
-nr. de sesizări soluționate
-durata procedurilor
-nr. de decizii prin care s-a
confirmat încălcarea
normelor
-gradul de cunoaștere de
către angajați a normelor
de conduită
-nr. de activități de formare
privind normele de
conduită ( chestionare de
evaluare )
-nr. de persoane care au
fost instruite prin
intermediul acțiunilor de
formare profesională
-nr. de persoane care au
săvârșit abateri
discliplinare
-nr. de persoane care au
săvârșit în mod repetat
abateri de la normele
respective
-nr. de persoane care au
obligația depunerii
declarației de avere
-nr. de persoane care au
depus în termen declarații
de avere
-nr. de persoane care nu au
depus declarații de avere,
dintre cei care aveau

ANUL
2019
Ridicat
16

-

-

3
3

1

3

4

completarea Legii
nr.144/2007 privind
înființarea, organizarea
și funcționarea Agenției
Naționale de
Integritate, precum și
pentru modificrea și
completarea altor acte
normative
L. nr.161/2003 privind
unele măsuri pentru
asigurarea
transparenței în
exercitarea
demnităților publice, a
funcțiilor publice și în
mediul de afaceri,
prevenirea și
sancționarea
coruppției, cu
modoficările și
completările ulterioare
DECLARAREA
CADOURILOR
L. Nr. 251/2004 privind
unele măsuri
referitoare la bunurile
primite cu titlu gratuit
cu prilejul unor acțiuni
de protocol în
exercitarea mandatului
sau a funcției

CONFLICTE DE
INTERESE
L. NR.176/2010 privind
integritatea în
exercitarea funcțiilor și
demnităților publice,
pentru modificarea și

obligația
-nr. de consultații oferite de
persoanele responsabile
pentru implementarea
prevederilor legale privind
declarațiile de avere și
declarațiile de interese
-gradul de cunoaștere de
către angajați a normelor
privind declararea averilor
-nr. de activități de formare
privind declarațiile de avere
-nr. de persoane care au
fost instruite prin
intermediul acțiunilor de
formare profesională

-

Ridicat prin
prelucrarea
procedurilor
operaționale
-

-nr. de cadouri primite și
înregistrate în registru
-publicarea anuală a
inventarului pe site-ul
instituției
-nr. de situații în care s-a
achiziționat cadoul
-valoarea cdourilor
achiziționate
-valoarea cadourilor primite
(per cadou și în total)
-valoarea bunurilor
valorificate

-

-Nr de situații în care
superiorul ierarhic a dispus
înlocuirea persoanei aflate
în situația de potențial
conflict de interese
-nr de sesizări primite de

-

-
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5

completarea Legii
nr.144/2007 privind
înființarea, organizarea
și funcționarea Agenției
Naționale de
Integritate, precum și
pentru modificarea și
completarea altor acte
normative
L.nr.161/2003 privind
unele măsuri pentru
asigurarea
transparenței în
exercitarea
demnităților publice, a
funcțiilor publice și în
mediul de afaceri,
prevenirea și
sancționarea corupției,
cu modificările și
completările ulterioare
Codul penal
CONSILIER DE ETICĂ
L.nr188/1999 privind
Statutul funcționarilor
publici, modificat
L. nr7/2004 privind
Codul de conduită a
funcționarilor publici,
modificat

instituție de la terțe
persoane cu privire la
existența unui confșict de
interese
-gradul de cunoaștere de
către angajați al normelor
privind conflictul de
interese
-nr. de activități de formare
-nr. de persoane instruite
prin formare profesională
-nr. de conflicte de interese
prevenite
-nr. de persoane care au
depus declarația de
interese

-nr. de ședințe de
consultare
-nr. de angajați care au
beneficiat de consiliere
-nr. de spețe, diferențiate
pe tipologii de dileme etice
-gradul de cunoaștere de
către angajați al normrlor
privind consilierul etic

-gradul de popularizare a
rolului consilierului de etică
-nr. de persoane care au
fost instruite prin acțiuni de
formare profesională
6

INCOMPATIBILITĂȚI
L. nr176/2010 privind
integritatea în
exercitarea funcțiilor și

-nr. de persoane aflate în
stare de incompatibilitate
-nr. de sesizări primite de
instituție de la terțe

P.O.
evitarea
conflictelor
de interese
-

3
15
Ridicat
P.O.
evitarea
conflictelor
de interese
Evaluări
anuale prin
chestionare
Ridicat
-
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7

8

demnităților publice,
pentru modificarea și
completarea L.
nr144/2007 privind
înființarea, organizarea
și funcționarea A.N.I.
precum și pentru
modificarea și
completarea altor acte
normative
L. nr161/2003 privind
unele măsuri pentru
asigurarea
transparenței…
TRANSPARENȚĂ ÎN
PROCESUL
DECIZIONAL
L. nr52/2003 privind
transparența
decizională în
administrația publică
cu modificările
ulterioare

ACCES LA INFORMAȚII
DE INTERES PUBLIC
L. nr544/2001 privind
liberul acces la
informațiile de interes
public cu modificările
ulterioare

persoane cu privire la
existența unei
incompatibilități
-nr. de decizii confirmate de
instanță
-gradul de cunoaștere de
către angajați a normelor
privind incompatibilitățile
-nr. de persoane instruite
prin intermediul acțiunilor
de formare profesională

-nr. de plângeri în justiție
privind nerespectarea
prevederilor legale de către
instituție
-nr. și tipul de sancțiuni
dispuse pentru încălcarea
obligațiilor lrgale
-nr. de activități de
pregătire profesională a
personalului din instituție
-Nr. de rapoarte anuale
privind transparența
decizională
-nr. de solicitări de
informații de interes public
primite
Nr. de răspunsuri
comunicate în termenul
legal
-nr. de răspunsuri
formulate cu întârziere
-nr. de solicitări de
informații de interes public,
la care nu s-a răspuns
-nr. de reclamații
administrative
Nr. de reclamații
administrative soluționate
-nr. și tipul de sancțiuni
dispuse pentru încălcarea
obligațiilor legale
-existența raportului de
implementare a legii
544/2001 pentru ultimul an

Mediu
1

-

1
-

2020
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9

10

PROTECȚIA
AVERTIZORULUI DE
INTEGRITATE
L. nr571/2004 privind
protecția personalului
din autoritățile publice,
instituțiile publice și
din alte unități care
semnalează încălcări
ale legii
FUNCȚII SENSIBILE
OSGGD nr.600/2018
privind aprobarea
Codului controlului
intern managerial al
entităților publice

-nr. de sesizări
-nr. și tipul normelor
încălcate
-nr. de regulamente interne
armonizate cu prevederile
legislative
-nr. de situații de replesalii
la locul de muncă
nr. de plângeri depuse în
instanță
-nr. de activități de
pregătire profesională a
personalului instituției
-nr. funcții sensibile și
funcții considerate ca fiind
expuse la corupție
indentificate și inventariate
-nr. de persoane cărora li
s-a aplicat principiul
rotației personalului
-nr. măsuri de control
adecvate și suficiente
pentru administrarea și
gestionarea funcțiilor
sensibile

-

-
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