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ivel

O.S.2.1.
Măsura
7

O.S.2.2.
Măsura

Obiectiv general/
Acţiuni principale
Indicatori
Riscuri
Responsabil
Buget estimat
Termen
obiectiv specific
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
de
ţinte
de Nr. ţinte de management stabilite
Conducerea
Nu are
2018
Obiectiv specific 2.1. Stabilirea
Lipsa
Îmbunătăţirea management pentru funcţiile
interesului
CJ Arges
implicaţii
conducerii
financiare
capacităţii
de de conducere privind gradul Nr. şi tipuri de măsuri manageriale
gestionare a eşecului de conformitate administrativă corective şi aplicate
instituţiei
suplimentare
de
implementare
a
de management prin şi
publice
standardelor
legale
de
corelarea
instrumentelor care integritate, precum şi aplicarea
de
măsuri
au impact asupra corelativă
identificării timpurii manageriale corective
a
riscurilor
şi
vulnerabilităţilor
instituţionale
Obiectiv specific 2.2. Desfasurarea de activitati de - Rolul şi mandatul consilierului de Absenta
Consilierul
Nu are
2018
sesiunilor
de
- Creşterea eficienţei consiliere etica a personalului etică.
de etica
implicaţii
1

1

O.S.3.6.
Măsura
6

O.S.4.1.
Măsura
1

măsurilor
preventive
anticorupţie
prin
remedierea
lacunelor
şi
a
inconsistenţelor
legislative cu privire
la consilierul de
etică,
protecţia
avertizorului
în
interes public şi
interdicţiile
postangajare
(pantouflage-ul)

din partea consilierului de
etica.
La
nivelul
Consiliului
Județean Argeș a fost avizat in
Comisia de Monitorizare si
aprobat de catre conducatorul
institutiei Codul de Conduită
Etică si Profesionala care a
fost adus la cunoștința
personalului
- Codul de conduită etică,
aprobat
de
conducătorul
entităţii şi înregistrat la
registratură, anterior fiind
avizat
in
Comisia
de
Monitorizare prin Hot. Nr.
5/23.06.2017.
Exista si o persoana
responsabila in acest sens
(Dispozitia nr.
199/02.02.2018)

- Profesionalizare şi asigurare resurse
necesare
atingerii
scopului
activităţilor specifice.
- Reguli privind desemnarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice ,
în scopul eficientizării, simplificării
şi creşterii gradului de acces la
serviciile de consiliere, in cazul unei
modificari legislative in acest sens.

consiliere etica a
personalului
institutiei.

financiare
suplimentare

Neimplicarea
personalului in
actiunile
de
consiliere etica.

OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare
de
Obiectiv specific 3.6 Organizarea periodică de Nr. de persoane instruite din cadrul Lipsa
Conducerea
Conform
2018
de
formare institutiei, in acest sens.
valorificare
a
Creşterea cursuri
CJ Arges,
alocării
profesională multidisciplinară
personalului
în colaborare bugetare
integrităţii,
pentru promovarea bunelor
instruit
reducerea
cu instituţiile
vulnerabilităţilor şi practici naţionale în materia
publice
prevăzute în
a
riscurilor
de achiziţiilor publice (măsură
corupţie
în preluată din SNA 2012-2015)
SNA 2016 domeniul
2020
achiziţiilor publice
OBIECTIV GENERAL 4 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice
Fara
2018
Obiectiv specific 4.1 Organizarea periodica de Nr. de persoane instruite din cadrul Lipsa resurselor
Conducerea
necesare
- Creşterea gradului intalniri intre angajati ai CJ institutiei, in acest sens.
CJ Arges,
implicatii
definitivării
în colaborare bugetare
de
educaţie Arges si Directia Generala
proiectului de
anticorupţie
a
cu instituţiile
Anticoruptie
–
Serviciul
catre Ministerul
personalului
din
publice
Justitiei
cadrul autorităţilor Judetean Anticoruptie Arges.
prevăzute în
SNA 2016 şi
instituţiilor Pana in prezent au fost una
publice de la nivel singura in 08.12.2016 cu
2020
central şi local
intentia de a se organiza si in
anul 2018 Teme abordate:
-Prezentare

regimul
2

incompatibilitatilor
functionarilor publici potrivit
Legii 161/2003 privind unele
masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea
demnitatilor
publice,
a
functiilor publice si in mediul
de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei;
-Prezentare a infractiunilor in
abuz in serviciu, luare de mita,
traficul de influenta si
cumpararea de influenta;
-Prezentare
Strategia
Natională Anticoruptie 20162020 si cele 6 obiective
generale
-Modelele de buna practica la
nivelul
Ministerului
Afacerilor Interne;

O.S.
Măsurile
1-7

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: Adoptarea
declaraţiei
de Menţiuni exprese privind aderarea la: Nivel scăzut de Consiliul
Fara
2018
implicare
a Judetean
Consolidarea
implicatii
aderare
la
valorile  valorile fundamentale
instituţiei
integrităţii
Arges
prin bugetare
fundamentale,
principiile,  principiile
instituţionale prin obiectivele şi mecanismul de  obiectivele
cele
2
planuri dezvoltate monitorizare al SNA şi  mecanismul de monitorizare
persoane
pe baza analizei de comunicarea
responsabile
către  Persoane desemnate pentru
risc
şi
a Secretariatul tehnic al SNA,
cu
implementarea
strategiei
şi
standardelor
de inclusiv a listei structurilor
implementare
planului
sectorial
control
a SNA.
subordonate/coordonate/aflate
Lista structurilor
sub
autoritate
şi
a  subordonate/coordonate/aflate
întreprinderilor publice care
sub autoritate
intră sub incidenţa SNA .
Consiliul Judetean Arges are
In acest sens, prin Adresa desemnate 2 persoane responsabile
Consiliului Judetean Arges nr. cu implementarea Strategie Nationale
16469/27.10.2016 au fost Anticoruptie 2016-2020, respectiv
comunicate
Ministerului
doamn Alisa Ciobanu, Director
Justitiei DECLARATIA DE
3

la
valorile
ADERARE
fundamentale,
principiile,
obiectivele si mecanismul de
monitorizare al strategiei
nationale anticoruptie si lista
institutiilor
noastre
subordonate
si
a
intreprinderilor publice care
intra sub incidenta SNA.

Executiv la Directia Administratie
Publica si Comunitati Locale, in
calitate de coordonator al Planului de
integritate al Consiliului Judetean
Arges
pentru
implementarea
Strategiei Nationale Anticoruptie
2016-2020 si doamna Mirela
Olteanu, consilier superior in cadrul
Directiei Administratie Publica si
Comunitati Locale responsabila cu
cooperarea cu Directia de Etica,
Integritate si Buna Guvernare din
cadrul
Ministerului
Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene.

Consultarea angajaţilor în
procesul de elaborare a
planului de integritate

Nr. de angajaţi informaţi cu privire la
elaborarea planului sectorial de
integritate.
Modul în care are loc informarea
(şedinţă, prin corespondenţă, mail)

Identificarea riscurilor şi
vulnerabilităţilor
specifice
instituţiei

Nr. de riscuri
inventariate

Identificarea măsurilor de
remediere a vulnerabilităţilor
specifice instituţiei, precum şi
a celor de implementare a
standardelor
de
control
managerial intern.

Nr. de măsuri de remediere

Evaluarea anuală a modului de
implementare a planului şi
adaptarea acestuia la riscurile
şi vulnerabilităţile nou apărute

Nr. de riscuri
identificate

Transmiterea

Comunicare către MDRAP si SGG a
intregii
documentatii
privind

documentatiei

şi

vulnerabilităţi

Standarde de integritate reflectate în
planurile de integritate.

şi

vulnerabilităţi

Caracter
exclusiv formal
al
informării
Neparticiparea
majorităţii
angajaţilor
la
informare.
Caracter formal
al demersului în
absenţa
unei
metodologii de
evaluare
a
riscurilor
Caracter formal
al demersului în
absenţa
unei
metodologii de
evaluare
a
riscurilor
Caracter formal
al demersului în
absenţa
unei
metodologii de
evaluare
a
riscurilor
Transmiterea de
date incomplete

Grupul
de
Lucru pentru
integritate din
cadrul
Consiliului
Judetean
Arges

2018

Comisia
de
Monitorizare

2018

Comisia
de
Monitorizare

2018

Servicul Audit
Public Intern
in colaborare
cu Comisia de
Monitorizare

2018

2 persoane

2018
4

solicitate de MDRAP si SGG

implementarea SNA in C JArges.

sau cu întârziere
Nepreluarea în
fişa de post a
atribuţiilor
de
coordonare
şi
monitorizare a
planului sectorial
Lipsa desemnării
persoanelor
responsabile
pentru
implementarea
strategiei şi a
planului sectorial

Notă: Planul sectorial de integritate al Consiliului Judetean Arges a fost întocmit prin raportare la obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie
2016 – 2020, la domeniul specific de competenţă al Consiliului Judetean Arges şi cu luarea în considerare a responsabilităţilor stabilite în sarcina unei institutii publice centrale si
locale, prin intermediul acestei strategii. Documentul prezent impreuna cu Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al
strategiei nationale anticoruptie 2016-2020 va fi comunicat tuturor angajatilor din cadrul Consiliului Judetean Arges, inclusiv institutiilor subordonate, sub semnatura.

Coordonator al Planului de Integritate al
Consiliului Județean Arges pentru implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
Director Executiv Alisa CIOBANU
Persoana responsabilă cu cooperarea cu Direcția
Integritate și Bună Guvernare și Politici Publice
din cadrul MDRAP
Consilier superior Mirela OLTEANU
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