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Raport narativ privind stadiul implementării măsurilor  

aferente Planului de integritate a Strategiei naționale anticorupție ( SNA 2021-2025 ) 

-AN 2022- 

 

 

 Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș funcționează ca regie 

autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu 

prevederile H.G.nr. 451/21.06.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 29 iunie 2018, 

A.C.N.B. – R.A. Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe 

sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.  

 În calitatea sa de administrație de cale navigabilă interioară, potrivit legislației în vigoarea, 

Regia are ca obiect de activitate: asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în 

conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere; 

asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare; efectuarea de măsurători topohidrografice. 

 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.269/2021 privind aprobarea 

Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, ce reuneşte 

măsurile de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, reglementate de diverse acte 

normative referitoare la: codul etic/ deontologic/ de conduită, consilierul de etică, declararea 

averilor, declararea cadourilor, conflictele de interese, incompatibilităţile, transparenţa în procesul 

decizional, accesul la informaţii de interes public, protecţia avertizorului în interes public, 

interdicţiile post-angajare în cadrul instituţiilor publice (pantouflage), funcţiile sensibile, 

gestionarea riscurilor de integritate şi evaluarea expost a incidentelor de integritate, la nivelul 

Regiei a fost elaborată, adoptată și diseminată o agendă de integritate organizațională și a fost 

aprobat, prin decizie a conducerii, Planul de integritate al A.C.N.B. – R.A. Timiș. Deasemenea a 

fost desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcţie de 

conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de funcţie de execuţie. 

  

Referitor la stadiul de realizare a obiectivele din cadrul acestuia, pentru anul 2022, facem 

următoarele precizări: 
 

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 

Măsura nr. 1 Adoptarea și distribuirea în cadrul Regiei a declarației de aderare, cu indicatori 

semnarea/ asumarea declarației și transmiterea acesteia. S-a realizat în anul 2022-Declarația de 

aderare nr. 395 din 20.04.2022. Este postată pe site-ul Regiei (https://www.acnb.ro/integritate-

institutionala/). 

Măsura nr. 2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementare a 

Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Decizie emisă nr. 16/ 28.06.20222. 

 

Măsura Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate. Au fost 

abordate și discutate în ședințe de lucru obiectivele și măsurile din strategie, seturile de indicaori 
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de performanță și  riscurile asociate. În urma acestora Planul de integritate a fost completat și 

forma finală a fost înregistrată cu nr. 678/ 28.06.2022. 

 

Măsura Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și 

publicarea documentului pe pagina web a Regiei. Planul de integritate al Regiei a fost completat 

și forma finală a fost înregistrată cu nr. 678/ 28.06.2022, adoptat prin Decizia nr. 17 din 28.06.2022 

fiind diseminat fizic, prin Intranet și publicat pe pagina web a Regiei 

https://www.acnb.ro/integritate-institutionala/ . 

 

Măsura nr. 3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la 

riscurile și vulnerabilitățile nou apărute cu indicatori grad de implementare a planului de 

integritate, măsuri noi introduse/ revizuite. Pentru anul 2022 modul de implementare a planului și 

măsurile impuse au un grad de implementare de 100%. 

 

Măsura nr. 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 cu indicatori Registrul riscurilor de corupție completat (da), nr. de riscuri și vulnerabilități 

identificate (da, un nr. de 12), nr. de măsuri de intervenție (da, un nr. de 18). 

 

Măsura nr. 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 cu indicatori Rapoarte întocmite (nu a fost cazul), nr. de incidente identificate 

(nu au fost identificate incidente de eintegritate), nr. și tipul de măsuri de prevenire și/ sau control 

luate (nu a fost 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 

 

Măsura nr.4 Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrumente manageriale pentru 

promovarea integrității organizaționale în cadrul Regiei cu indicatori: Plan de integritate aprobat 

și diseminat (da); Implementarea planului de integritate (da); Evaluarea anuală a modului de 

implementare a planului și  de realizare a măsurilor, adaptarea acestuia la riscurile şi 

vulnerabilităţile nou apărute (da, nu au fost adoptate revizii).  

 

Referitor la Anexa 4-Standardul general de publicare a informațiilor de interes public și Anexa 

5-Standardul de publicare a informaţiilor de interes public privind întreprinderile publice din 

H.G. nr. 1269/ 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025, pe site-ul 

Regiei au fost efectuate inserări și/ sau modificări pentru respectarea structurii secțiunilor site-ului 

așa cum sunt ele prezentate în actului normativ mai sus-menționat. Astfel, au fost inserate și 

elementele de noutate care decurg din Anexa 4-Standardul general de publicare a informațiilor 

de interes public și anume ”INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ”. 
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