
PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

LA NIVELUL CAS NEAMȚ
           

        Obiectivul general 4, Măsura 4.1.- Creșterea gradului de conştientizare anticorupție în rândul
personalului CAS Neamț, prin activităţi de informare şi conştientizare

Informare privind atribuțiile  Consilierului de etică și ale Responsabilului cu implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție, desemnați la nivelul CAS Neamț

             Consilierul de etică

            Conform prevederilor art.21 alin.1) din Legea nr.7/2004 republicată privind Codul de conduită a
funcționarilor publici,  în cadrul CAS Neamț este desemnat un consilier de etică,  în persoana  doamnei
Iulia Iliescu – consilier în cadrul Compartimentului RUNOS, care exercită atribuții privind consilierea etică
şi monitorizarea respectării  normelor de conduită  la nivelul instituției.  Astfel,  atribuțiile consilierului de
etică potrivit prevederilor alin.2) din art.21 al actului normative sus-menționat sunt următoarele:

- acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei publice cu
privire la respectarea normelor de conduită;

- monitorizarea aplicării  prevederilor Codului de conduită a funcționarilor publici  în cadrul
instituţiei publice;  

- întocmirea  de  rapoarte  trimestriale  privind  respectarea  normelor  de  conduită  de  către
funcţionarii publici din cadrul instituţiei publice. 

            Persoana responsabilă cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

            Conform prevederilor  H.G.  nr.583/2016  privind  aprobarea  aprobarea  Strategiei  naţionale
anticorupţie  pe  perioada  2016-2020,  a  seturilor  de  indicatori  de  performanţă,  a  riscurilor  asociate
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a
informaţiilor de interes public, și având în vedere  Adresa CNAS nr.RV 5593/30.07.2018, înregistrată la
sediul  CAS Neamţ cu nr.P11133/31.07.2018,  la  nivelul  CAS Neamț a fost  desemnată  doamna Ciurlea
Violeta  –  consilier  juridic  în  cadrul  Compartimentului  Juridic  Contencios  Administrativ,  ca  persoană
responsabilă cu implementarea Strategiei  Naționale Anticorupție la nivelul instituției,  având urmăroarele
atribuții specifice:
-  asigură  diseminarea  materialelor  transmise  de  către  CNAS  și/sau  DGA  cu  privire  la  activitatea  de
prevenire și combatere a corupției; 
- distribuie în cadrul instituției Planul de integritate și Declarația de aderare la SNA;



- ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și/sau instruire anticorupție
organizate de CNAS sau DGA; 
- asigură instruirea întregului personal al CAS Neamț cu privire la acțiunile/măsurile cuprinse în Planul de
Integritate  pentru implementarea Strategiei  Naționale  Anticorupție  2016-2020 al instituției,  la Inventarul
măsurilor  de  transparență  instituțională  și  de  prevenire  a  corupției,  precum  și  indicatorii  de  evaluare
prevăzuți în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, la seturile de indicatori de performanță, la
riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și la sursele de verificare, la inventarul măsurilor de
transparență instituțională și de prevenire a corupției, la indicatorii de evaluare, precum și la standardele de
publicare a informatiilor de interes public; 
- asigură instruirea întregului personal al CAS Neamț cu privire la prevederile legale și procedurile aprobate
în domeniul anticorupției; 
- colaborează cu structurile de specialitate  implicate în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de
integritate  și  a  celor  prevăzute  în  Anexa  nr.3  la  H.G.  nr.583/2016,  precum  și  în  vederea  identificării
riscurilor  și  vulnerabilităților  specifice  instituției,  măsurilor  de  remediere  a  vulnerabilităților  specifice
instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern, la nivelul CAS
Neamț;
- colaborează cu structurile de specialitate la evaluarea semestrială și anuală a modului de implementare a
planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;
-  coordonează,  monitorizează,  colectează  datele  și  le  raportează  către  Biroul  Strategie  Anticorupție  din
cadrul CNAS;
-  asigură postarea  la  avizier  și  pe site-ul  propriu,  în secțiunea  Informații  publice,  subsecțiunea  SNA, a
documentelor  relevante  cu  privire  la  activitatea  de  monitorizare  a  implementării  Strategiei  Naționale
Anticorupție 2016-2020 a CAS Neamț precum și a mesajelor anticorupție puse la dispoziție de către DGA; 
-  aplică  și  analizează,  cel  puțin  o  dată  pe  an,  chestionarul  privind  evaluarea  gradului  de  cunoaștere  a
măsurilor preventive anticorupție în rândul personalului din cadrul CAS Neamț

                                                     


