


publicat pe site-ul 
instituţiei 

1.5 Evaluarea anuală a modului 
de implementare a planului şi 
adaptarea acestuia la riscurile 
şi vulnerabilităţile nou 
identificate  

Grad de implementare 
a planului de integritate 
Măsuri noi introduse/ 
revizuite 

Caracter formal al 
evaluării 
Neparticiparea/ 
neimplicarea 
angajaţilor 

Raport de evaluare 
 

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

Nu este cazul. 

1.6 Realizarea pe pagina de 
internet a instituţiei a unei 
secţiuni dedicate domeniului 
integritate în care vor fi 
publicate: declaraţia de 
aderare, planul de integritate, 
rapoartele de autoevaluare, 
informaţii, exemple de bune 
practici, în domeniu etc. 

Secţiune distinctă 
creată pe site-ul BVAU 
 
Număr de materiale 
publicate 

Întârzieri în 
actualizarea 
informaţiilor 
Întârzieri în realizarea 
secţiunii/ încărcarea 
cu date a secţiunii 
cauzate de 
supraîncărcarea cu 
alte sarcini a 
personalului implicat  
Lipsa personalului 
specializat 
 

Pagina web a instituţiei  Anual Conducerea instituţiei 
 
Coordonatorul 
Planului de 
Integritate/ 
persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 
 

Nu este cazul. 

1.7 Intensificarea activităţilor de 
implementare a sistemului de 
control intern/managerial 

Nr. proceduri elaborate 
Nr. funcţii sensibile 
inventariate (din care 
funcţii sensibile la 
corupţie) 
Gradul de conformitate 
a sistemului de control 
intern/managerial 

Caracterul formal al 
demersului 
Personal insuficient 
instruit în acest 
domeniu 

Programul de 
dezvoltare a sistemului 
de control 
intern/managerial  
 
Proceduri de lucru 
aprobate 
 
Funcţii sensibile 
inventariate 
 
Registrul riscurilor 
 
Raport asupra 
sistemului de control 
intern/managerial la 
data de 31.12..... 

Permanent   Conducerea 
instituţiei 

Nu este cazul. 

1.8 Elaborarea/ actualizarea/ 
implementarea codului de 
conduită la nivelul Bibliotecii  

Cod de conduită 
elaborat, diseminat şi 
implementat 

Caracterul formal al 
demersului 
Grad scăzut de 
participare/ implicare 

Rapoarte elaborate 
 
Lista de luare la 
cunoştinţă a 

Permanent  Conducerea instituţiei 
Coordonatorul 
Planului de 
Integritate/ 

Nu este cazul. 



a angajaţilor în 
procesul de 
elaborare/ actualizare 
a documentului 

prevederilor codului de 
conduită 
 
Avizier instituţie 
 
Pagina de internet a 
instituţiei 
 
Chestionare de 
evaluare a gradului de 
cunoaştere a 
prevederilor codului 
aplicate personalului 

persoanele 
desemnate pentru 
implementarea SNA 
 

1.9 Implicarea activă a 
consilierului de etică în activităţi 
de consiliere a personalului 
instituţiei  
 

Nr. şedinţe de 
consiliere 
Nr. activităţi de 
informare a 
personalului din cadrul 
instituţiei cu privire la 
normele de etică  
Nr. salariați care au fost 
informaţi prin 
intermediul acţiunilor de 
informare în domeniul 
normelor de conduită 
Nr. salariați care au 
solicitat consiliere etică 
Nr. speţe care au 
constituit obiectul 
consilierii etice 
Nr. raportări cu privire 
la respectarea normelor 
de conduită 
Număr de instruiri la 
care a participat 
consilierul de etică în 
vederea îmbunătăţirii 
activităţii în domeniu 

Reticenţa/ lipsa de 
informare a 
personalului de a se 
adresa consilierului 
de etică 
Resurse financiare 
insuficiente pentru 
îndeplinirea activităţii 
şi asigurarea 
accesului la pregătire 
profesională 

Procedură privind 
consilierea etică a 
funcţionarilor publici  
 
Raport privind 
respectarea normelor 
de conduită 
 

Permanent Conducerea instituţiei 
Consilierul de etică 
 

Nu este cazul. 

1.10 Sporirea instrumentelor/ 
mecanismelor de control în 
organizarea examenelor/ 
concursurilor de promovare/ 
recrutare  
(Ex: înregistrări audio/ video) 

Procedură internă 
elaborată şi aprobată  
Procedură internă 
implementată 
Nr. de situaţii de 
încălcare a normelor 
Nr. contestaţii depuse 

Lipsa resurselor 
financiare şi umane 
Nerespectarea 
procedurii de către 
personalul desemnat 
în comisiile de 
concurs 

Procedură operaţională 
Sistem de monitorizare 
audio/video 
Înregistrările 
audio/video  
Nr. contestaţii respinse/ 
soluţionate favorabil 

Permanent  Conducerea instituţiei 
Comisie concurs 

În funcţie de 
dimensiunea 
organizaţiei (se 
pot utiliza 
resurse proprii 
sau finanţări 
nerambursabile) 



Sistem de monitorizare 
audio/video funcţional 

 

 
Obiectiv 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a angajaţilor şi a beneficiarilor serviciilor publice 

 

Măsuri Indicatori de 
performanţă 

Riscuri Surse de verificare Termen de 
realizare 

Responsabil Buget 

2.1 Organizarea/ derularea/ 
asigurarea participării la 
programe de creştere a 
gradului de conştientizare şi a 
nivelului de educaţie 
anticorupţie a personalului 
propriu: (ex: sesiuni de 
instruire/ întâlniri/ grupuri de 
lucru în domenii ca: achiziţii 
publice, etică, consiliere etică, 
management financiar, resurse 
umane, disciplină în construcţii, 
transparenţă, acces la informaţii 
de interes public,  conflicte de 
interese, incompatibilităţi, 
sistem de control intern-
managerial etc.) 

Nr. programe derulate/ 
activităţi de formare 
Nr. participanţi 
 

Resurse financiare 
insuficiente 
Grad scăzut de 
participare 
 

Rapoarte de activitate 
Liste de prezenţă 
Certificate de 
participare/ absolvire 

Permanent  Conducerea 
instituţiei, 
coordonatorul 
planului de integritate 

Se va estima în 
funcţie de 
numărul 
participanţilor, 
conţinutul 
programului etc.   
(se pot utiliza 
resurse proprii 
sau finanţări 
nerambursabile) 

2.2 Asigurarea diseminării de 
informaţii privind riscurile şi 
consecinţele faptelor de 
corupţie sau a incidentelor de 
integritate. Punerea la 
dispoziţia angajaţilor a unor 
îndrumare legislative, ghiduri şi 
culegeri de speţe, în domeniul 
conflictelor de interese/ 
incompatibilităţilor şi faptelor de 
corupţie săvârşite de persoane 
din administraţia publică 

Nr. de angajaţi care au 
fost informaţi 
Nr. informări transmise 
Nr. ghiduri/ broşuri/ 
pliante elaborate 
 

Tratarea cu 
superficialitate a 
activităţii de 
diseminare a 
informaţiilor  
Întârzieri cauzate de 
supraîncărcarea cu 
alte sarcini a 
structurilor 
responsabile 
Accesul limitat la 
culegeri de speţe, 
ghiduri etc. 
 

Note de informare 
Ghiduri 
Broşuri 
Pliante 
E-mail uri transmise 
Liste de difuzare 
Fişiere publicate pe 
Intranet 
 

Permanent Conducerea instituţiei  
Personalul desemnat 

Se va estima în 
funcţie de 
numărul 
angajaţilor, a 
modului de 
diseminare 
(format fizic/ 
electronic/ mail), 
a tipului de 
material (ghid/ 
pliant/ broşură) 
etc. (se pot 
utiliza resurse 
proprii sau 
finanţări 
nerambursabile) 

2.3 Punerea la dispoziţia 
publicului a unor modalităţi de 
evaluare a gradului de 

Nr. sesizări primite 
Tipul faptelor asupra 
cărora se fac sesizări 

Resurse umane şi 
financiare insuficiente 
 

Site-ul instituţiei 
Registrul de sesizări 
Formulare 

Permanent 
 

Conducerea instituţiei 
publice 
Compartimentul de 

Necesar doar în 
cazul 
implementării 



satisfacţie a cetăţenilor cu 
privire la conduita personalului 
şi calitatea serviciilor oferite 
(formulare, registru de sesizări, 
sesizări on-line) 

Tipul măsurilor 
administrative dispuse 
Nr. sesizări la comisia 
de disciplină 
Nr. chestionare aplicate 
 

Raport de activitate 
 

comunicare cu 
publicul 
 

unui sistem on-
line. 

2.4 Realizarea unor proiecte/ 
activităţi având ca obiectiv 
prevenirea corupţiei, 
promovarea eticii, integrităţii  în 
parteneriat cu societatea civilă 

Nr. protocoale de 
colaborare încheiate 
Nr. de proiecte/ 
activităţi derulate 
Nr. şi gradul de 
implicare a 
reprezentanţilor 
societăţii civile în 
proiecte/ activităţi 

Nealocarea 
resurselor necesare 
(bugetare şi umane) 
Nivel scăzut de 
participare/ implicare 
a reprezentanţilor 
instituției 

Pagina web a instituţiei 
Rapoarte de activitate 
Presa locală 
Rezultatele 
proiectelor/activităţilor 

 Permanent Conducerea 
instituţiei, 
Coordonatorul 
planului de integritate 

Se va estima în 
funcţie de 
activităţile 
proiectului. 

 
 

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei la nivelul Bibliotecii 
 

Măsuri Indicatori de 
performanţă 

Riscuri Surse de verificare Termen de 
realizare 

Responsabil Buget 

3.1 Asigurarea funcţionalităţii 
site-ului instituţiei, publicarea şi 
actualizarea periodică a 
informaţiilor publice destinate 
cetăţenilor 

Număr de informaţii 
publicate  
 
Număr de structuri care 
încarcă informaţii în 
web site 
 

Resursă financiară 
insuficientă  
Personal neinstruit        
Cetăţeni neinteresaţi  

Pagina de internet a 
instituţiei 
 
Adrese 
 
E-mail-uri 

Permanent Conducerea instituţiei 
 
Compartimentul 
informatic/ achiziţii 

În funcţie de 
complexitatea 
site-ului, se pot 
utiliza surse 
proprii sau 
finanţări 
nerambursabile. 
 

3.2  Asigurarea şi îmbunătăţirea 
accesului la informaţii de 
interes public  

Numărul şi tipul de 
informaţii de interes 
public publicate din 
proprie iniţiativă 
 
Lista cu informaţiile 
publice din oficiu 
 
Rata de răspuns la 
solicitări de informaţii 
(număr de răspunsuri/ 
număr de solicitări) 
 
 

Furnizarea cu 
întârziere a 
informaţiilor 
solicitate de către 
cetăţeni 
 
Neaplicarea 
sancţiunilor 
disciplinare pentru 
nerespectarea 
obligaţiilor legale 
privind accesul la 
informaţii de interes 
public şi a celor 

Pagina de internet a 
instituţiei  
 
Statistica furnizată în 
procesul de 
autoevaluare a 
măsurilor preventive 
 
Rapoarte de evaluare 
a implementării Legii        
nr. 544/2001 
 
Rapoarte de activitate 
ale instituţiei publicate 

Permanent Conducerea instituţiei 
 
Responsabil 
desemnat pentru 
aplicarea Legii nr. 
544/2001 
 

Nu este cazul. 



Număr rapoarte de 
activitate ale instituţiei  
 
Programul de audienţe 
pentru cetăţeni 
 
Număr de sancţiuni 
dispuse pentru 
încălcarea obligaţiilor 
de transparenţă  
decizională  şi  de 
asigurare a accesului la 
informaţii de interes 
public prin publicarea 
acestora din oficiu 
 
 

privind transparenţa 
 

anual 
 
Raport evaluare a 
cadrului legislativ şi 
instituţional privind 
transparenţa (parte a 
sistemului misiuni 
tematice din cadrul 
sistemului de 
monitorizare SNA) 
 
Rapoarte de audit 
 
Hotărâri judecătoreşti 

3.3 Publicarea informaţiilor de 
interes public în format deschis  

Nr. de seturi de date 
publicate în format 
deschis.1 
 

Nealocarea 
resurselor umane şi 
financiare 
 
Lipsa interesului 
pentru publicarea 
informaţiilor în format 
deschis 
Inexistenţa unei 
pagini web a 
instituţiei 

Pagina web a instituţiei Permanent Conducerea 
instituţiei, persoanele 
responsabile 
desemnate 

Nu este cazul. 

3.4 Publicarea în format 
deschis a indicatorilor de 
performanță ai Bibliotecii 

Informaţii publicate în 
format deschis care să 
cuprindă indicatorii de 
performanţă; 

 

Lipsa informaţiilor; 
 
Lipsa resurselor/ 
resurse insuficiente 
pentru realizarea 
acestora 

Pagina web a instituţiei  
 

Permanent Conducerea 
instituţiei, persoanele 
responsabile 
desemnate 

Nu este cazul. 

3.5 Realizarea pe pagina de 
internet a instituţiei a unei 
secţiuni cu tema achiziţii 
publice unde vor fi publicate 
toate procedurile de achiziţie 
publică şi contractele încheiate 

Număr de documente 
în domeniu publicate 
Pagina de internet 
actualizată periodic 

Întârzieri în 
publicarea 
documentelor 
 

Secţiune realizată - 
Pagina de internet a 
instituţiei 
Documente în domeniu 
publicate 
 

Permanent Conducerea 
instituţiei, persoanele 
responsabile 
desemnate 

Nu este cazul. 

3.6 Realizarea pe pagina de 
internet a instituţiei a unei 

Număr de informaţii 
publicate 

Întârzieri în 
publicarea 

Secţiune realizată - 
Pagina de internet a 

Permanent Conducerea 
instituţiei, persoanele 

Nu este cazul. 

                                                            
1 Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex.: .doc, .xls etc.), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate şi redistribuite de către oricine. Mai multe 
informații referitoare la datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/  




