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PLANUL  DE INTEGRITATE AL 

REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIȘ 

PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2021-2025 
 

 
* Prezentul reprezintă Planul de integritate al A.C.N.B.-R.A. Timiș privind implementarea SNA 2021-2025 înregistrat sub nr. 678/ 28.06.2022, H.G. nr. 1269/2021, 

prin introducerea demersurilor ce conduc la  implementarea și monitorizarea conformă a măsurilor de intervenție pentru riscurile de corupție de la nivelul 

A.C.N.B.-R.A. Timiș 

Nr. 

crt.  
          Măsuri Indicatori de performanță Riscuri  Surse de verificare 

Termen de 

realizare 
Responsabil Buget 

OBIECTIV GENERAL 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL A.C.N.B.-R.A. TIMIȘ 

Obiectiv specific 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate  

1 Adoptarea și distribuirea 

în cadrul Regiei a 

declarației de aderare 

Declarația de aderare 

Transmiterea declarației 

Reticență în semnarea/ 

asumarea documentului 

de către conducerea 

Regiei 

Document sprobat 

Publicare pe pagina 

web a Regiei 

www.acnb.ro  

Trimestrul I 

2022 

Directorul 

general 

Nu este cazul 

2 Desemnarea 

coordonatorului și a unei 

persoane responsabile de 

implementare a Strategiei 

Naționale Anticorupție 

2021-2025 

Decizie emisă  

Nr. 16/ 28.06.20222 

Întârzieri în desemnare/ 

reactualizare 

Document aprobat Semestrul I 

2022 

Directorul 

general 

Nu este cazul 

 Consultarea angajaților în 

procesul de elaborare a 

planului de integritate 

Nr. de angajați consultați cu privire la 

elaborarea planului de integritate 

Caracter formal al 

consultării  

Neparticiparea/ 

neimplicarea 

angajaților  

Proces-verbal nr. 

595/ 16.06.2022 

Semestrul I 

2022 

Directorul 

general 

Nu este cazul 

 Aprobarea și distribuirea 

în cadrul instituției a 

planului de integritate, 

precum și publicarea 

documentului pe pagina 

web a Regiei 

Plan de integritate aprobat și 

diseminat (e-mail, circulară, ședință, 

etc.) 

Nr. de angajați informați cu privire la 

aprobarea planului de integritate 

Modalitatea de informare a acestora 

(ex.: ședință, e-mail, circulară, etc.) 

Plan de integritate publicat pe pagina 

web a Regiei 

Nedistribuirea planului  Plan de integritate 

aprobat 

E-mail de distribuire 

Semestrul I 

2022 

Directorul 

general 

Coordonatorul 

Planului de 

integritate, 

persoana 

responsabilă de 

implementare a 

SNA 2021-2025 

Nu este cazul 

http://www.acnb.ro/


          

 
 

 

2 

Nr. 

crt.  
          Măsuri Indicatori de performanță Riscuri  Surse de verificare 

Termen de 

realizare 
Responsabil Buget 

3 Evaluarea anuală a 

modului de implementare 

a planului și adaptarea 

acestuia la riscurile și 

vulnerabilitățile nou 

apărute 

Grad de implementare a planului de 

integritate 

Măsuri noi introduse/ revizuite 

Caracter formal al 

evaluării 

Neparticiparea/ 

neimplicarea 

angajaților 

Raport de evaluare Anual Directorul 

general 

Coordonatorul 

Planului de 

integritate, 

persoana 

responsabilă de 

implementare a 

SNA 2021-2025 

Nu este cazul 

4 Identificarea, analizarea, 

evaluarea și monitorizarea 

riscurilor de corupție, 

precum și stabilirea și 

implementarea măsurilor 

de prevenire și control al 

acestora, conform H.G. nr. 

599/2018 

Registrul riscurilor de corupție 

completat 

Nr. de riscuri și vulnerabilități 

identificate 

Nr. de măsuri de intervenție 

Formarea profesională a conducerii 

Regiei și a responsabililor pentru 

aplicarea efectivă a metodologiei de 

evaluare a riscurilor 

Caracter formal al 

demersului în absența 

aplicării efective a 

metodologiei de 

evaluare a riscurilor 

Raport  Anual Directorul 

general 

Coordonatorul 

Planului de 

integritate, 

persoana 

responsabilă de 

implementare a 

SNA 2021-2025 

Nu este cazul 

5 Identificarea, evaluarea și 

raportarea unitară a 

incidentelor de integritate, 

conform H.G. nr. 

599/2018, precum și 

stabilirea unor măsuri de 

prevenire și/ sau control 

urmare a producerii 

acestora 

Rapoarte întocmite  

Nr. de incidente identificate 

Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/ 

sau control luate 

Identificarea greșită a 

faptelor ca incidente de 

integritate 

Lipsa de relevanță a 

datelor provenită din 

greșita încadrare a 

faptelor ca incidente de 

integritate 

Raport  Anual Directorul 

general 

Coordonatorul 

Planului de 

integritate, 

persoana 

responsabilă de 

implementare a 

SNA 2021-2025 

Nu este cazul 

OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE 

Obiectiv specific 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri  

4 Consolidarea utilizării 

planului de integritate ca 

instrumente manageriale 

pentru promovarea 

integrității organizaționale 

în cadrul Regiei 

Plan de integritate aprobat și 

diseminat 

Implementarea planului de 

integritate  

Evaluarea anuală a modului de 

implementare a planului și  de 

realizare a măsurilor, adaptarea 

acestuia la riscurile şi 

vulnerabilităţile nou apărute. 

Caracterul formal al 

elaborării planului de 

integritate 

Adoptarea unui plan de 

integritate neadaptat 

contextului 

organizațional al regiei 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare 

necesare 

Plan de integritate 

aprobat 

Raport de evaluare  

Revizii ale planului 

de integritate  

Permanent  

Directorul 

general 

Coordonatorul 

Planului de 

integritate, 

persoana 

responsabilă de 

implementare a 

SNA 2021-2025 

Nu este cazul 

 
 
                                                                                            
            
 


