
Judetul Bihor 

 Comuna Abrămuț

                                                                                    PLAN DE INTEGRITATE 
AL COMUNEI ABRĂMU  I A UNITĂ ILOR SUBORDONATE /COORDONATE, PENTRU PERIOADA 2016-2020Ț ȘI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE /COORDONATE, PENTRU PERIOADA 2016-2020 ȘI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE /COORDONATE, PENTRU PERIOADA 2016-2020 Ț ȘI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE /COORDONATE, PENTRU PERIOADA 2016-2020

Planul de integritate a fost întocmit prin raportare la obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020, la domeniul specific de
competenţă şi cu luarea în considerare a responsabilităţilor stabilite în sarcina, prin intermediul strategiei.

 

OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENŢEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL

Obiectiv specific 1.1. Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale

NIVEL DESCRIERE INDICATORI SURSE  DE
VERIFICARE 

   RISCURI RESPONSABIL RESURSE TERMEN

Măsura 1.1.1 Eficientizarea 

activităților în 

vederea 

asigurării și 

îmbunătățirii 

accesului la 

informații de 

interes public

Gradul de 

publicare – 

informații care se 

publică din oficiu 

(număr categorii 

de informații 

publicate/ număr 

categorii 

prevăzute de 

Legea nr. 

544/2001); 

Rata de răspuns 

la solicitări de 

informații (număr

Raport de evaluare 

a implementării 

Legii nr. 544/2001 

Rapoarte de 

activitate publicate 

anual

Hotărâri 

judecătorești 

Site-uri unități 

subordonate

Furnizarea  cu  întârziere

a  informațiilor  de  către

compartimentele  de

specialitate  cu

competență în domeniu  

Resurse  umane

insuficiente;

Conducătorii

administratiei

locale; 

Conducatorii

unităților

subordonate/

coordonate;

În limita 

bugetului 

aprobat și a 

resurselor 

umane 

desemnate

Permanent 

Evaluare

semestrial/

anual
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de răspunsuri/ 

număr de 

solicitări); 

Număr de 

sancțiuni dispuse 

pentru încălcarea 

obligațiilor de 

asigurare a 

accesului la 

informații de 

interes public 

prinpublicarea 

acestora din 

oficiu;

Rata de 

contestare în 

instanță a 

deciziilor sau 

măsurilor 

adoptate; Rata de

implementare a 

recomandărilor 

cuprinse în 

rapoartele 

anuale;

Măsura 1.1.2 Asigurarea 

respectării 

prevederilor 

privind accesul la

informații de 

interes public și 

a celor privind 

transparența 

procesului 

Nr. și tipul de 

informații de 

interes public 

publicate din 

proprie inițiativă; 

Nr de proiecte de 

acte normative 

postate pe siteul 

Site-ul instituției 

Site-uri  unități

subordonate 

Nr proiecte in 

dezbatere publica 

Rapoarte de 

activitate publicate 

Resurse umane 

insuficiente; 

Furnizarea cu întârziere 

a informațiilor; 

Posibile erori de 

comunicare;

Secretar 

comuna; 

Biroul

administrare

bază de date; 

Directorii 

unităților 

Nu necesită 

resurse 

financiare 

suplimentare

Resurse 

umane 

desemnate

Permanent 

Evaluare

semestrial/

anual
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decizional primăriei;

Nr. de consultări 

publice 

organizate; 

Rata de răspuns 

la solicitări de 

informații; 

Sancțiuni dispuse 

pentru încălcarea 

obligațiilor de 

transparență 

decizională și de 

asigurare a 

accesului la 

informații de 

interes public 

prin publicarea 

acestora din 

oficiu; 

Rata de 

contestare în 

instanță a 

deciziilor sau 

măsurilor 

adoptate;

anual 

Hotărâri 

judecătorești

subordonate;

Măsura 1.1.3 Dezvoltarea

soluțiilor

eadministrare  ca

platformă  de

accesare  a

serviciilor

publice  de  către

cetățeni

Platformă

dezvoltată; 

Nr.  de  utilizatori;

Frecvența

utilizării; 

Tipul  de  servicii

prestate;

Site –ul instituției 

Site-uri unități 

subordonate 

Rapoarte de 

activitate

Lipsa resurselor 

financiare și umane 

necesare; 

Acces limitat la internet; 

Lipsa unui sistem 

informatic de 

management al 

Conducerea

Primăriei;

Biroul

administrare

bază  de  date;

Directorii

unităților

subordonate;

În limita 

bugetului 

aprobat și a 

resurselor 

umane 

desemnate

Permanent

Evaluare

semestrial/

anual
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documentelor;

Măsura 1.1.4 Dezvoltarea de 

schimburi de 

bune practici, 

asistență, cursuri

de formare 

pentru creșterea

capacității 

instituțiilor 

publice de a 

furniza 

informații de 

interes public și 

de a asigura un 

proces 

participativ de 

calitate

Nr. de persoane 

care asigură 

implementarea 

legilor nr. 

544/2001 și 

52/2003;

Nr. activități de 

schimb de bune 

practici și 

asistență ;

Nr. cursuri de 

formare;

Nr. participanți;

Site  -ul  instituției

Rapoarte  de

activitate

Nealocarea  resurselor

umane  și  financiare

necesare.

Conducerea

Primăriei;

Coordonatorul

planului

sectorial;

Directorii

unităților

subordonate;

În limita 

bugetului 

aprobat 

Surse atrase 

proiecte/ 

colaborări

Permanent

Obiectiv specific1.2. Creşterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice

Măsura 1.2.1 Consolidarea 

platformei de 

transparență 

bugetară prin 

creșterea 

numărului de 

informații, 

rapoarte și 

bugete publicate

Veniturile și 

cheltuielile 

fiecărei instituții 

publice; 

Numărul și 

structura 

instituțiilor 

publice publicate;

Bugetul aprobat 

al instituției 

publice Publicate;

Informații privind 

gradul de 

angajare a 

bugetului aprobat

publicate; 

Site  -  ul  instituției

Site-uri  unități

subordonate 

Raport anual SNA

Lipsa  capacității  de  a

publica bugetele

Conducerea

Primăriei;

Biroul

administrare

bază  de  date

Directorii

unităților

subordonate; 

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Permanent
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Rapoarte 

financiarcontabile

publicate;

OBIECTIV GENERAL 2 CRESTEREA

CORUPTIEI CA 

PERIODICA CA

INTEGRITATII

ELEMENTE

PARTE

INSTITUTIONALE

OBLIGATORII ALE

INTEGRANTA

PRIN INCLUDEREA

PLANURILOR

A PERFORMANTEI

MASURILOR 

MANAGERIALE

ADMINISTRATIVE

DE PREVENIRE

SI EVALUAREA

A 

LOR

Obiectiv specific 2.1 Îmbunătăţirea 

impact asupra 

capacitatii  de
identificarii 

gestionare  a

timpurii a

esecului  de  manag.

riscurilor si

prin  corelarea

vulnerabilitatilor

instrumentelo

institutionale.

care au

Măsura 2.1.1 Auditarea 

internă a 

sistemului de 

prevenire a 

corupției la 

nivelul autorității

publice, conform

legii

Nr. recomandări 

formulate; 

Gradul de 

implementare a 

recomandărilor 

formulate;

Rapoarte de audit Resurse umane 

insuficiente.

Compartiment 

ul de audit 

intern;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Începând  cu

2018

Măsura 2.1.2 Publicarea  listei

incidentelor  de

integritate  și  a

măsurilor  de

remediere,

alături  de

rezultatele

evaluării SCIM 

Listă publicată; 

Evaluare SCIM 

publicată;

Portal SNA Absența informațiilor cu 

privire la incidentele de 

integritate; 

Absența evaluării 

implementării 

standardelor SCIM;

Comisia  CIM;

Coordonatorul

planului

sectorial; 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Resurse 

umane 

desemnate

Anual,

începând  cu

2018  după

aprobarea

raportului

anual.

Măsura 2.1.3 Stabilirea de 

ținte de 

management 

pentru funcțiile 

de conducere 

Nr. ținte de 

management 

stabilite;

Nr. și tipul de 

Site-ul instituției Lipsa interesului 

conducerii instituției 

publice;

Conducător

instituție;

Comisia  CIM;

Directorii

unităților

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Sem I 2017
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privind gradul de

conformitate 

administrativă 

măsuri 
manageriale 
corective 
aplicate;

subordonate;

OBIECTIV GENERAL 3 CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR, RISCURILOR DE CORUPTIE.

Obiectiv specific 3.1 Creşterea 

aparatului de  

coordonate de 

integritatii,
specialitate  al

către Comuna

reducerea
primarului,

Bors

vulnerabilitatilor si a 

serviciile publice de

riscurilor de 

interes local si

coruptie in 
unităţile 

structurile
subordonate/

Masura 3.1.1 Identificarea 

procedurilor 

administrative 

care sunt cele 

mai vulnerabile 

la corupție, 

pentru 

eliberarea 

certificatelor și 

autorizațiilor

Nr. de proceduri 

administrative 

vulnerabile la 

corupție 

identificate; 

Tipul de 

proceduri 

administrative 

vulnerabile la 

corupție 

identificate; 

Nr. și tipul de 

măsuri preventive

adoptate;

Rapoarte și 

informări publice 

Nealocarea resurselor 

umane și bugetare;

Comisia  CIM;

Conducătorii

sectoarelor  de

activitate

implicate;

În limita 

bugetului 

aprobat și a 

resurselor 

umane 

desemnate

Trimestrul  IV

2017

Măsura 3.1.2 Revizuirea  și

simplificarea

procedurilor

administrative

inclusiv  prin

utilizarea  noilor

tehnologii  ale

informației  în

vederea

Nr. de proceduri 

simplificate; 

Durata 

procedurii; 

Costurile reduse; 

Nr. de certificate 

și autorizații 

emise trimestrial;

Norme

metodologice  și

proceduri adoptate

Întârzieri  în  adoptarea

de  acte  normative,

norme  metodologice  și

procedure;

Comisia  CIM;

Conducătorii

sectoarelor  de

activitate

implicate;

Biroul

administrare

bază  de  date

Directorii

În  limita

bugetului

aprobat  și  a

resurselor

umane

desemnate

Trimestrul  IV

2018
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furnizării

serviciilor

publice online

unităților

subordinate. 

Măsura 3.1.4 Implementarea 

metodologiei de 

identificare a 

riscurilor și 

vulnerabilităților 

la corupție 

elaborată de 

MDRAP

Nr. de planuri de 

remediere a 

riscurilor și 

vulnerabilităților 

la corupție 

adoptate; 

Nr. de 

recomandări 

implementate/ins

tituție;

Registrul  riscurilor

Rapoarte anuale

Nivel scăzut de implicare

a  autorităților  publice

locale; 

Caracter  formal  al

demersului;

Comisia  CIM;

Coordonatorul

planului

sectorial;

Conducătorii

sectoarelor  de

activitate

implicate;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

2017-2020

Măsura 3.1.5 Asigurarea

climatului

necesar  derulării

procedurilor  de

achiziții publice.

Programul anual 

de achiziții 

publice

Evaluări 

postparticipare 

Contracte de 

achiziții

Deficiențe de 

comunicare între 

compartimentele 

funcționale cu impact în 

stabilirea necesarului de 

achiziții publice;

Sef  birou

achiziții

publice;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane 

Anual

Permanent

desemnate

Măsura 3.1.7 Implementarea 

Codului de 

Conduită pentru 

evitarea 

situațiilor de 

incompatibilitate

, conflict de 

interese, 

neregulilor și a 

suspiciunilor de 

fraudă de către 

Document

elaborate;

Document

adoptat  și

implementat;

Procese  verbale

intruniri/analiză

Lista  difuzare

Raport instruire

Întârzieri  în  realizarea

procedurilor  cauzate  de

supraîncărcarea  cu  alte

sarcini  a  personalului

implicat;

Comisia  CIM;

Coordonatorul

planului

sectorial;

Conducătorii

sectoarelor  de

activitate

implicate;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Trimestrul  I

2017
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personalul 

implicat în 

managementul 

proiectelor, 

accesarea și 

utilizarea 

fondurilor 

publice

Măsura 3.1.8 Asigurarea 

respectării 

normelor și a 

prevederilor 

legale în 

organizarea 

recrutării și 

concursurilor de 

promovare prin 

sporirea  

mecanismelor de

verificare și 

control

Proceduri 

aprobate și 

implementate; 

Număr de situații 

de încălcare a 

normelor; 

Nr de contestații;

Dosarul

documentației  de

examinare/concurs

Procese verbale ale

comisiei  de

disciplină 

Nr  de  contestații

soluționate

favorabil 

Acte  ale  organelor

de control

Erori  în  interpretarea

prevederilor legale;

 Resurse

Umane;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

Resurse

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Permanent,

evaluare

semestrială  și

anuală

Măsura 3.1.9 Asigurarea 

respectării 

normelor și a 

prevederilor 

legale în 

procesul de 

evaluare a 

personalului

Proceduri 

elaborate; 

Proceduri 

aprobate și 

implementate; Nr

de contestații;

Procedura

operaționala/sistem

Nr  de  contestații

soluționate

favorabil 

Acte  ale  organelor

de control

Erori  în  interpretarea

prevederilor legale;

Resurse

Umane;

Conducătorii

sectoarelor  de

activitate

implicate;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

Resurse

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Permanent,

evaluare

semestrială  și

anuală

Obiectiv specific 3.6 Cresterea integritatii reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul
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achiziţiilor  publice.

Masura 3.6.1 Organizarea 
periodică de 
cursuri de formare 
profesională 
multidisciplinară 
pentru promovarea
bunelor practici 
naţionale şi 
internaţionale în 
materia achiziţiilor
publice (măsură 
continuata din 
SNA 2012-2015)

Nr.  de  persoane
instruite  din  cadrul
autorităţilor/entităţil
or contractante

Rapoarte de 
activitate, Rapoarte 
de derulare a 
investitiilor.

Lipsa  de  valorificare  a
personalului instruit

Angajati  in
biroul achizitii

Conform
alocării
bugetare
instituţionale

Permanent

Obiectiv specific 3.8 Cresterea
locala

integritatii reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in administratia

Masura 3.8.1 Actualizarea si 
implementarea 
codurilor de 
conduita 

Cod  de  conduita

aprobat

Lista  difuzare,
raport instruire

Întârzieri  în  promovarea

proiectului ;

Conducatorii
administratiei,
ai  scolilor  si
unitailor
coordonate

Nu  necesită

Resurse

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

2017

Măsura 3.8.2 Actualizarea

codului  de  etică

de către unitățile

din învățământ si

in  cele  de

asistenta  sociala

(fundatia

ProBors)

Cod  de  etică

aprobat

Lista  difuzare

Raport instruire

Întârzieri  în  promovarea

proiectului ;

Conducatorii
scolilor  si  ai
fundatiei

Nu  necesită

Resurse

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Trim I 2017

Masura 3.8.3 Vulnerabilitățile 

principalele ale 

managementului

resurselor 

umane

(1) trafic de 

influență în 

angajare/ 

promovare; (2) 

organizarea 

Rapoarte de 
activitate, Site-ul 

instituției; Site-ul 

unităților 

subordonate 

Eliminarea  cauzelor: (a)

cultura  organizațională

(felul  în  care  decurg

relațiile  socioprofesionale

influențează modul în care

este  respectată

Responsabil
compartiment
RU

Nu  sunt
necesare

Permanent
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formală a 

concursurilor de 

ocupare a unor 

funcții; (3) 

existența cadrului

relațional în 

angajare; (4) 

promovarea 

personalului pe 

criterii subiective;

(5) absența 

controalelor, 

caracterul 

programat și 

superficialitatea 

acestora

deontologia profesionala și

în  ultima  instanță  legea);

(b)  atenția  insuficientă

acordată factorului calitativ

și  cunoașterii  candidaților

si  mai  ales,  la  selectarea

candidaților;  (c)  existența

unor  defecțiuni  și

neajunsuri  în  cadrul

sistemului  de  recrutare,

selectare,  încadrare  și

promovare  a  resurselor

umane;  (d)  lipsa  unui

sistem  de  motivare

alternativ; 

Masura 3.8.4 Principalele 

vulnerabilități 

ale relațiilor 

funciare și 

cadastru

(1) prezentarea 

actelor false; (2) 

nedeclararea 

tuturor bunurilor;

(3) întocmirea 

rapoartelor și 

proceselor 

verbale care nu 

corespund 

realității 

Site-ul instituției; 

Chestionare de 

evaluare a 

satisfacției 

cetățeanului

Eliminarea cauzelor:        

(a) lipsa transparenței; 

(b) lipsa cadrelor; (c) 

fluctuația de cadre; (d) 

volumul mare de lucru

Responsabil
compartiment
cadastru.

Nu sunt 
necesare

Permanent

OBIECTIV 
GENERAL 4  

Cresterea
si beneficiarii 

gradului  de
serviciilor publice

cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre angajatii

Obiectiv specific 4.1 - Cresterea
publice

gradului de educatie Anticoruptie a personalului din institutiile

Masura 4.1.1 Aplicarea unui 
program anual, on-
line, de formare 
profesională pe 
teme privind 

Fişe  de  post
completate pentru a
include
obligativitatea
urmării  cursului
online

Programul online Lipsa  resurselor  necesare
definitivării proiectului

Responsabil
anticoruptie

Nu  sunt
necesare
resurse

Permanent
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integritatea în 
funcţia publică, cu 
caracter 
obligatoriu, 
dedicat 
personalului cu 
funcţii de 
conducere şi de 
execuţie din 
instituţiile publice

OBIECTIV 
GENERAL 6. 

Cresterea
periodica  la
publice.

gradului de 
nivelul tuturor

iImplementare a 
institutiilor publice

masurilor prin aprobarea 
si a celor aflate sub

planului  de
autoritate, 

integritate  si
precum si a

autoevaluarea 
intreprinderilo

Obiectiv specific 6.1 Consolidarea
de control 

integritatii
managerial

institutionale  prin
intern.

planuri, dezvoltate pe baza analizei   de risc si a standardelor

Masura 6.1.1 Adoptarea 

declarației de 

aderare la 

valorile 

fundamentale, 

principiile, 

obiectivele și 

mecanismul de 

monitorizare al 

SNA și 

comunicarea 

către 

Secretariatul 

tehnic al SNA, 

inclusiv a listei 

structurilor 

subordonate/co

ordonate 

Mențiuni exprese

privind aderarea 

la: 

- valorile 

fundamentale       

- principiile            

- obiectivele          

- mecanismul de 

monitorizare; 

Lista transmisa a 

structurilor 

subordonate/

coordonate/ 

aflate sub 

autoritate .

Document  adoptat

și  transmis

secretariatului

tehnic  al  SNA

împreună  cu:  -

planul  sectorial  -

datele  de  contact

ale coordonatorului

planului sectoria

Nivel scăzut de implicare Conducerea

Primăriei;

Persoana  de

contact  cu

Secretariatul

tehnic  SNA;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Trim.IV 2016

Masura 6.1.2 Consultarea

angajaților  în

procesul  de

Nr. de angajați 

informați cu 

privire la 

Proces verbal Caracter exclusiv formal 

al informării; 

Neparticiparea 

Coordonator

plan  sectorial;

Conducătorii

Nu  necesită

resurse

financiare

Trim.IV 2016
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elaborare  a

planului  de

integritate

elaborarea 

planului de 

integritate

majorității angajaților; sectoarelor  de

activitate;

Directorii

unităților

subordonate;

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Masura 6.1.3 Identificarea

riscurilor  și

vulnerabilităților

specifice

instituției

Număr  proceduri

elaborate; Număr

proceduri

aprobate;  Număr

funcții  sensibile

inventariate;

Număr  riscuri

identificate,

evaluate  și

înregistrate  în

Registrul

Riscurilor;  Gradul

de conformitate a

sistemului  de

control  intern/

managerial;

Programul  de

dezvoltare  a

sistemului  de

control  intern/

managerial  aprobat

Proceduri elaborate

Proceduri  aprobate

Procese  verbale

intruniri/analiză

Proces  de

inventariere  a

funcțiilor  potențial

sensibile  finalizat

Lista  funcțiilor

sensibile  Registrul

riscurilor  completat

Raport  asupra

sistemului  de

control

intern/managerial

Întârzieri în realizarea 

procedurilor cauzate de 

supraîncărcarea cu alte 

sarcini a personalului 

implicat; Întârzieri în 

documentare și analiză 

cauzate de 

supraîncărcarea cu alte 

sarcini a personalului 

implicat; Resurse umane 

insuficient 

perfecționate/instrui te 

pentru abordarea noilor 

cerințe ; Rezistență la 

schimbare; 

Disponibilitate limitată 

cauzată de 

supraîncărcarea cu 

sarcini a personalului; 

Informații incomplete 

transmise în etapa de 

documentare și analiză

Comisia  CIM;

Echipa  de

evaluare

riscuri;

Conducătorii

sectoarelor  de

activitate;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Permanent

Evaluare

semestrială  și

anuală

Masura 6.1.4 Identificarea 

măsurilor de 

remediere a 

vulnerabilităților 

specifice 

instituției, 

precum și a celor

de 

Nr.  de  măsuri  de

remediere; 

Nr  proceduri

revizuite/armoniz

ate;

Proceduri elaborate

Proceduri  aprobate

Planificarea

activităților

specifice 

Procese  verbale

intruniri/analiză

Întârzieri în 

documentare și analiză 

cauzate de 

supraincărcarea cu alte 

sarcini a personalului 

implicat; Resurse umane 

insuficient 

perfecționate/instrui te 

Comisia  CIM;

Conducătorii

sectoarelor  de

activitate;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Permanent

Evaluare

anuală
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implementare a 

standardelor de 

control 

managerial 

intern

pentru abordarea noilor 

cerințe ; Întârzieri în 

armonizarea 

procedurilor cauzate de 

supraîncărcarea cu alte 

sarcini a personalului 

implicat; Rezistență la 

schimbare; 

Disponibilitate limitată 

cauzată de 

supraâncărcarea cu 

sarcini a personalului; 

Informații incomplete 

transmise în etapa de 

documentare și analiză;

Masura 6.1.5 Aprobarea  și

distribuirea

planului  și  a

declarației  de

aderare la SNA;

Plan  sectorial

aprobat;  Nr.  de

copii distribuite;

Decizie de 
aprobarea planului 
sectorial / 
nominalizare a 
coordonatorului 
planului sectorial de
implementare a 
strategiei;

Caracter  formal  al
demersului;

Conducerea

Primăriei;

Directorii

unităților

subordonate;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

31.12.2016

Masura 6.1.6 Evaluarea anuală

a  modului  de

implementare  a

planului  și

adaptarea

acestuia  la

riscurile  și

vulnerabilitățile

nou apărute;

Nr.  de  riscuri  și

vulnerabilități

Identificate;

Raport  de  evaluare

a  riscurilor  și

vulnerabilităților

elaborat  ;  Plan

sectorial modificat;

Caracter  formal  al

demersului  în  absența

unei  metodologii  de

evaluare a riscurilor;

Coordonatorul

planului

sectorial;

Echipa  de

evaluare

riscuri;  Comisia

de  evaluare  și

monitorizare;

Comisia CIM;

Nu  necesită

resurse

financiare

suplimentare

Resurse

umane

desemnate

Anual

Masura 6.1.7 Transmiterea
contribuțiilor
solicitate  de
secretariatul

Nr. de comunicări
către
Secretariatul
tehnic  al  SNA;

Raport  semestrial

Raport anual

Transmiterea  de  date

incomplete  sau  cu

întârziere

Conducerea

Primăriei;

Persoana  de

Nu  necesită

resurse

financiare

Permanent
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tehnic  și
participarea  la
activitățile  de
coordonare  și
monitorizare  ale
strategiei.

Colectarea
integrală  a
indicatorilor;

contact  cu

Secretariatul

tehnic  SNA;

Directorii

unităților

subordonate

suplimentare

Resurse

umane

desemnate
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