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       Director General 

Gheorghiu Eduard Laurentiu                 
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STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE  2021 – 2025 
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Nr. crt.  

măsură  

plan 

sectorial 

Nivel Descriere Indicatori Surse de 

verificare 
Riscuri Responsabil Resurse Termen Progrese 

înregis-

trate  

 

 OBIECTIV GENERAL 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare 
 

 

 Obiectiv 

specific 4.5. 
Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri   

11.  

Măsura 

4.5.4 

Consolidarea utilizării 

planurilor de integritate în 

cadrul întreprinderilor 

publice. 
 

 

Număr de planuri de 

integritate adoptate în 

întreprinderi. 

 Planuri neadaptate 

contextului 

organizațional. 
 

Resurse insuficiente. 

Grupul de lucru 
 

 

 

Resurse 

umane 
 

Resurse 

materiale 

permanent  

   

Va lua act de notificarile cu 

privire la obligațiile ce le 

revin conform Strategiei 

Naționale Anticorupție 

Numărul de raportari la 

notificările comunicate 
Documenta-

ție specifică  
Necomunicarea 

acestor raportari 

către AAAS 
 

Neconformarea  

societății 

Grupul de lucru Resurse 

Materiale 
permanent  

 

 

Măsuri preventive: 
 

Nr. 

crt. 

Măsuri preventive Demersuri de efectuat de către ACTIVE CONEXE Termen 

1. Cod etic/deontologic/de conduită ACTIVE CONEXE propune revizuirea codului de etica întocmit la nivelul 
ACTIVE CONEXE, în linie cu coordonatele stabilite prin noua Strategie 
Națională Anticorupție și cu situațiile întâlnite în practică. 

Responsabil: Responsabil de etică 

Permanent 

 

2.  

Consilierul de etică ACTIVE CONEXE își propune continuarea activității consilierului de etică, 
revizuirea procedurilor relevante pentru această activitate și instruirea 
periodică permanentă a salariaților săi, cu privire la probleme de etică. 

Responsabil: Consilier de etică 

 

Permanent 
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4.   Declararea averilor şi a intereselor ACTIVE CONEXE își propune urmărirea depunerii de către angajații săi, la 
termen, a declarațiilor de avere și interese, conform Ghidului Agenției 
Naționale de Integritate. 

Responsabil: Direcția Resurse Umane 

Permanent 

5.  Conflictele de interese ACTIVE CONEXE își propune monitorizarea apariției eventualelor 
conflicte de interese, raportarea acestora deîndată către organele 
competente. 

Responsabil: toate compartimentele ACTIVE CONEXE 

Permanent 

6.   Incompatibilităţi ACTIVE CONEXE își propune monitorizarea apariției eventualelor 
incompatibilități, raportarea acestora deîndată către organele 
competente  

Responsabil: toate compartimentele ACTIVE CONEXE 

Permanent 

7.  Interdicţii după încheierea angajării în 

cadrul instituţiilor publice (pantouflage) 

NU SE APLICA Permanent 

8. Transparenţă în procesul decizional 

 

NU SE APLICA Permanent 

9. Accesul la informaţii de interes public ACTIVE CONEXE își propune să continue comunicarea transparentă cu 
orice persoană, să asigure comunicarea eficientă, corectă și la termen a 
informațiilor de interes public și să respecte standardele de transparență 
instituite prin Strategia Națională Anticorupție.  

Responsabil: compartimentele din cadrul ACTIVE CONEXE 

Permanent 

10.  Protecţia avertizorului în interes public ACTIVE CONEXE își propune întocmirea unei proceduri de sistem cu 
privire la primirea, gestionarea și rezolvarea situațiilor raportate de 
avertizorii de integritate, cu asigurarea protecției efective a acestor 
persoane, în conformitate cu legislația națională și europeană și 
gestionarea acestor incidente. 

Responsabil: Sef Compartiment CMA 

Termen: 31 decembrie 2022 

pentru întocmirea procedurii 

și permanent pentru 

gestionarea sesizărilor 

privind incidente de 

integritate 
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11. Funcţiile sensibile ACTIVE CONEXE își propune revuizuirea constantă a registrului funcțiilor 
sensibile și luarea măsurilor necesare reducerii riscurilor asociate 
acestora. 

Responsabil: Conducerea executiva  

Permanent 

12. Riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie  ACTIVE CONEXE își propune sa actualizeze în conformitate cu procedurile 
aprobate la nivelul ACTIVE CONEXE, riscurile de corupție identificate în 
registrul riscurilor, să monitorizeze ducerea la îndeplinire a măsurilor 
pentru reducerea acestor riscuri și să actualizeze acest document în 
funcție de situațiile apărute în practică. 

Responsabil:  Sef Compartiment CMA 

Permanent 

 

 

 

1. Director General   Gheorghiu Eduard Laurentiu ___________________________________ 

 

2. Director Adjunct   Karstensen Irina Elena ___________________________________ 

 

3. Sef Compartiment CMA  Lazar Alexandru Stefan ___________________________________ 

 

4. Resurse umane    Stamanichi Nicoleta  ___________________________________ 

 


