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 Andrada Larisa Ogrean 

 

RAPORT EVALUARE 

a implementării Planului de integritate SNA 2021-2025 la nivelul ITM Mureș în anul 2022 

 

Nr. 

crt. 

Descrierea măsurii Stadiul implementării măsurii 

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL ITM MUREȘ 

Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu ITM Mureș 

1 Adoptarea și distribuirea  în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende 

de integritate organizațională 
Implementat 

2 Adaptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a 

consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 
Implementat 

3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile 

și vulnerabilitățile nou apărute 

Implementat 

4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și 

stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG 

nr. 599/2018 

Implementat 

5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 

nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a 

producerii acestora; 

Implementat 

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR 
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6 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Mureș, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a 

performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, 

transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității 

funcției publice;  

Implementat 

7 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ,,mici’’, inclusiv 

prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); 

Implementat 

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI 

Obiectiv specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor 

legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective 

8 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 Implementat 

Obiectiv specific nr. 3.2 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor 

care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale 

9 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul 

aparatului propriu al ITM Mureș 

Implementat 

OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE INSPECTORATULUI TERITORIAL DE 

MUNCĂ MUREȘ 

Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM Mureș, 

reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 

10 Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/informărilor privind măsurile 

preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, 

etica, etc.) 

Implementat 

11 Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului 

de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: 

(ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, 

Implementat 
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consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații 

de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de 

control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes 

public, IT, etc) 

12 Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor IM Implementat 

Obiectiv specific nr. 4. 2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de 

interes public 

13 Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public  ale conținutului 

site-ului web al Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș (https://www.itmmures.ro) 

Implementat 

14 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public  Implementat 

OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI 

ADMINISTRATIVE 

Obiectivul specific  5.4. – Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la 

nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș 

15 Consolidarea capacității structurilor de control la nivelul Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Mureș de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele 

ce vizează aspecte de integritate; 

Implementat 

16 Reglementarea funcției de coordonare metodologică din cadrul Inspectoratului Teritorial 

de Muncă Mureș cu respectarea independenței operaționale a acesteia, în vederea creării 

unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul acestuia  

Implementat 

 

 

Mărginean Raluca Andreea 

Secretar Grup de lucru pentru prevenirea corupției 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș 

 

https://www.itmmures.ro/

