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ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI CO!\', __ ,EJTOMŞANI NR.§_ din-ff, Ol, );J,JJ 

Plan de integritate al COMUNEI TOMŞANI 

!\ IJisuri Indicatori de performantă Riscuri Surse de verificare l Termen de realizare l Responsabil- l Buget 
1.

-
1 Aclop"tarcii şi distribuirea în Declaraţia adoptată, diseminată Reticenţă în semnarea/ Document aprobat I 31.01.2023 j Conducerea instituţiei I Nu este cazul. 

Obiectiv I: Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituţiei şi a celor subordonatei coordonatei aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice 

cadrul ins1itu\ic1 a declaraţiei şi postată pe site ul instituţiei asumarea documentului de Publicare pe pagina web a 
privind asumarea unei agende de Transmiterea declaraţiei către către conducerea instituţiei instituţiei 
integritate organizaţională şi MDLPA Bază de date MDLPA 
comunicarea accs_tc_ia-'-M-"D_L_P_A�--------------l-�------------1-------- ----+--------------1-----------�..-------------1 
1.2 Desemnare;  coordonatorului Act administrativ emis Întârzieri în desemnarea/ Document aprobat I 31.01.2023 I Conducerea instituţiei I Nu este cazul. 7 
şi a unei persoane responsabile 1 actualizarea componenţei Listă de distribuţie 
de 11nplcmcntarca Strategiei Informarea MDLPA cu privire grupului de lucru Bază de date MDLPA 
Nationalc Anticorupţie 2021 la emiterea actului 
2025 administrativ 

1.3 Consultarea anga_ja(ilor în 
procc�ul ele elaborare a planului 
de integri tatc 

Nr. de angajaţi consultaţi cu 
privire la elaborarea planului 
de integritate 

Caracter formal al consultării 
Neparticiparea/ neimplicarea 
angajaţilor 

Minută 
Propuneri 
angajaţi 

primite 
31.01.2023 

de la 

1 .4 Aprobarea ş1 distribuirea în 
:adrul instituţiei a planului de 
integritate. precum şi publicarea 
documentului pe site-ul 
institutici 

Plan de integritate aprobat prin I Nedistribuirea planului 
act administrativ şi diseminat 

Plan de integritate aprobat I 3 I.O 1.2023 

1.5 !denii ficarca şi evaluarea 
riscurilor şi vulncrabilităţilor la 
�orup\1e speci lice instituţiei 

( e mail, circulară, şedinţă etc) 
Nr. de angajaţi informaţi cu 
privire la aprobarea planului de 
integritate 
Modalitatea de informare a 

acestora ( ex. şedinţă, e mail, 
circulară etc) 
Plan de integritate publicat pe 
site ul instituţiei_ 
Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi 
la corupţie identificate şi 
evaluate 

u;  1111plemcntarca măsurilor de I Nr. măsuri implementate 
prevenire a materializării Nr. vulnerabilităţi remediate 
riscuri lor iclcnti ficate 

Caracterul 
demersului 

formal 

Minută/ circulară/ e mail/ 
listă de luare la cunoştinţă 

al I Rapoarte de evaluare a 
riscurilor şi vulnerabilită�lor 
la corupţie/Registru riscurilor 
de corupţie 

Personal instruit insuficient 
pentru aplicarea metodologiei 

Caracterul 
demersului 

formal al I Raport privind măsurile de 
remediere a vulnerabilităţilor 
(Anexa C )  Personal instruit insuficient 

pentru aplicarea metodolog_iei 
1 7 Evaluarea ai;uală a modului I Grad de implementare 
de implementare a planului şi planului de integritate 
adaptarea accstllia la riscurile şi Măsuri noi introduse/ revizuite 
vulncrabilit.1!ilc nou identificate 

a I Caracter formal al evaluării I Raport de evaluare 
Neparticiparea/ neimplicarea Bază de date MDLPA 
angajaţilor 

şi transmi lcrca către M DLPA 

î: Autocvaluarca  periodică a 
gradului de implementare a 
măsurilor ele transparenţă 
institutională s1 prevenire a 

Date şi informaţii colectate I Inexistenţa unui mecarusm de r Raport de autoevaluare 
pentru toţi indicatorii cuprinşi colectare unitară a datelor 
în inventar 

1 S:lu !!runde lucru în funcric de dimensiunea institutiei 

--- --- --

31.03.2023 

Permanent 

Anual 

Anual 

(. 

Conducerea instituţ1e1, 
-�·�persoanele desemnate 

pentru implementarea SNA 

Nu este cazul. 

Conducerea instituţiei I Nu este cazul. 
Coordonatorul 
implementării Planului de 
Integritate/persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 

Conducerea instituţiei 
Coordonatorul Planului de 
Integritate/ persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 

Nu este carul: 

Grupul d� lucru pentru I In funcţie de măsurile de 
managementul riscurilor la remediere identificate. 
corupţie 

Conducerea instituţiei I Nu este cazul. 
Coordonatorul Planului de 
Integritate/ persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 

Conducerea instituţiei I Nu este cazul. 
Coordonatorul Planului de 
Integritate/ persoanele 
desemnate pentru 

-i 

1J-� 



,: 
' 

� 
coruptiei (Anexa 3 la SNA - implementarea SNA 

' ....... 

inventarul masurilor) 
Obiectiv 2: Reducerea impactului coru11tiei asupra cetăţenilor 

l\lisuri Indicatori de performantli ruscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Bui?Ct 
:f"i' Organizarea · c1c activităţi de Nr. programe derulate/ Resurse financiare insuficiente Rapoarte de activitate Permanent Conducerea instituţiei, Se va estima în funcţie de 
infom,arc şi conştientizare a activităţi de informare Grad scăzut de participare Liste de prezenţă coordonatorul planului de numărul participantilor, 
cetăţenilor şi angajaţilor cu Nr. participanţi Caracter formal al activităţilor integritate conţinutul programului etc. 
privire la dreptt11ile cetăţenilor în Nr. module de curs derulate (se pot utiliza resurse proprii 
rclatia CLI autorităţile Feedback-ul participanţilor sau finanţări nerambursabile) 
administraţiei publice 
2.2 Incurajarea ·cetăţenilor de a Nr. sesizări transmise de Nealocarea de resurse umane Note de informare 2025 Conducerea instituţiei 
sesiza po�ibilc incidente de cetăţeni şi financiare Mesaje/sesizări transmise pe Personalul desemnat 
integritate. 11tilizând noile Tip de canale utilizate Acces limitat la internet şi conturile instituţiei 
instrumente existente (ex. social Nr. mesaje preventive/postări echipamente al cetăţenilor din E mailuri transmise 
media). publicate pe canalele mediul rural sau în vârstă Liste de difuzare 

instituţionale de comunicare Lipsa personalului din Fişiere publicate pe Intranet 
online (Facebook, lnstagram, instituţie care să gestioneze 
Twitter, Youtube etc) sesizările primite 

2.3 Digitalizarea serviciilor care Tipul de servicii digitalizate Nealocarea resurselor necesare Pagina/Portalul instituţiei care 2025 ,  - Conducerea instituţiei, Se va estima în funcţie de 
pot fi automatizate, cu scopul de Nr de utilizatori (bugetare şi umane) fumizează serviciul Personalul desemnat dimensiunea proiectului. 
a reduce probabilitatea Acces limitat la resurse ( ex Rapoarte de activitate 
materializării riscurilor de Internet) Feedback cetăţeni 
corupt ie generate de 
interacţiunea directă cu angajaţii 
institutiei 
2.4 Reglementarea procedurilor Proceduri utilizate N ealocarea resurselor necesare Lista de proceduri adoptate 31.03.2023 Conducerea instituţiei, 
de ob\inere cu celeritate/în regim (bugetare şi umane) Coordonator implementare 
de urgenţă a Reticenţa la schimbare a Plan de Integritate 
a, izclc,r/documentclor emise de angajaţilor Personalul desemnat 
institutic 

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisli Ia nivel local 
!\!�suri Indicatori de performanţi ruscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Bueet 

3.1 Aplicarea standardului general Informaţii de interes public Resursă financiară Pagina de internet a instituţiei Permanent Conducerea instituţiei în funcţie de complexitateasite
de publicare a infonnaţiilor de publicate conform standardului insuficientă ului, se pot utiliza surse proprii 
interes public prevăzut în Anexa 4 Personal neinstruit Solicitări de informaţii de Compartimentul sau finanţărinerambursabile. 
la SNA 2021 2025 Număr de structuri care încarcă interes public informatic/ responsabil 

informaţii în website informaţii de interes public 
E mail uri ' 

3.2-PutiiTcarca-clc· s-cturi- de date pe Nr. de seturi de date publicate pe Nealocarea resurselor Portalul data.gov.ro Permanent Conducerea.. instituţiei, Nu este cazul. 
portalul data.gov.ro portalul data.gov.ro umane şi financiare. persoanele responsabile 

Lipsa informaţiilor/ desemnate 
cunoştinţelor în domeniu 
Lipsa interesului pentru 
publicarea informaţiilor în 
format deschis 

3.3 Puhlicarcn contractelor de Număr de informaţii/contracte lntârzieri în publicarea Secţiune realizată - Pagina de Permanent Conducerea instituţiei, Nu este cazul. 
achizitii publice cu o valoare mai publicate documentelor internet a instituţiei persoanele responsabile 
mare de 5.000 curo şi a execuţiei Pagina de internet actualizată Documente în domeniu desemnate 
acestora, cu o actualizare periodic publicate 
:rimcstrialfi  

(, 

21'� 






