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Plan de integritate al ÎS „Manejul de Atletică Uşoară”, pentru anul 2020

Z o n a  d e  r isc /p rob le in e R iscu r i id en tifica te A cţiuni fc r in c ii  dl* rea lizare
In d icatori d e  
n iu n ifo r i/a re

R esp on sab il de  
execu tare

Lipsa procedurilor de 
achiziţii cu referire la 
achiziţionarea de 
mărfuri, lucrări şi servicii

- Riscul manipulării 
procedurilor de achiziţii
- Riscul achiziţiilor 
instituite nejustificat
- Riscul neraportării 
conflictului de interese
- Riscuri tipice de 
corupţie

- Aprobarea procedurii 
privind achiziţiile de 
mărfuri, lucrări şi servicii

Permanent Procedură
aprobată;

Grup de achiziţii 
instituit

Administratorul

Lipsa procedurilor de 
negociere a
contractelor/acordurilor

- Riscul manipulării 
procedmilor de 
negociere
- Riscul neraportării 
conflictului de interese
- Riscuri tipice de 
corupţie

- Crearea comisiei de 
negocieri
- Regulament aprobat de 
Guvern (Legea m. 
246/2017)

Permanent Comisie de
negocieri
instituită
Procedură
aprobată

Administratorul

Lipsa normelor de 
conduită

- Riscuri tipice de 
corupţie
- Riscul delapidării 
patrimoniului
- Riscul neraportării 
conflictului de interese

1. Aprobarea codului de 
conduită şi informarea 
angajaţilor
- aplicarea sancţiunilor 
disciplinare pentru 
încălcarea normelor

2. Nominalizarea unui 
consilier de integritate

Termen prioritar Cod de conduită 
aprobat

Sancţiuni stabilite

Consilier de
integritate
desemnat

Consiliul de 
Administraţie / 
Administratorul

Lipsa unui mecanism 
efectiv de denunţare a 
ilegalităţilor

- Riscmi tipice de 
corupţie
- Riscul delapidării 
patrimoniului
- Riscul neraportării

Aprobarea prin Ordin a 
unei proceduri de 
demmţare a ilegalităţilor şi 
a influenţelor 
necorespimzătoare

Termen prioritar Regulament cu 
privire la evidenţa 
cazurilor de 
influenţă
necorespunzătoare

Consiliul de 
Administraţie / 
Administratorul



diferitor ilegalităţi, 
inclusiv a influenţelor 
necorespunzătoare

Stabilirea mecanismelor de 
protecţie a
denunţătorilor/avertizorilor

Publicarea şi informarea 
angajaţilor

aprobat

Mecanism
implementat

Lipsa reglementărilor 
specifice pentru 
administrarea informaţiei 
de serviciu

Riscul divulgării 
secretelor comerciale

Riscul scurgerii 
informaţiilor cu 
accesibilitate limitată

Riscul divulgării 
informaţiilor cu caracter 
personal

Aprobarea prin Ordin a 
unei proceduri privind 
gestionarea informaţiei de 
serviciu

Aprobarea prin Ordin a 
Regulamentului cu privire 
la utilizarea şi prelucrarea 
info. cu caracter personal

Termen prioritar Proceduri 
prevăzute în 
Codul de 
Conduită, Cod 
aprobat

Regulament
aprobat

Consiliul de 
Administraţie / 
Administratorul

Lipsa paginii web 
oficiale a întreprinderii

Riscul restricţionării 
accesului la informaţiile 
de interes public

Crearea/actualizare paginii 
web a întreprinderii 
Publicarea informaţiilor, 
publice, necesare privind 
activitatea întreprinderii

Desemnarea persoanei 
responsabile de 
gestionarea paginii web a 
întreprinderii

Asigurarea transparenţei 
procesului decizional cu 
impact asupra interesului 
public

Permanent Site-u oficial creat 
şi actualizat

Administratorul

Sistem de control intern 
deficiar.
Neimplementarea
managementului
rescurilor

Riscuri tipice de corupţie

Riscul deturnării de 
active/patrimoniu

Riscul manipulării

Implementarea unui sistem 
eficient de control intern

Instituirea tuturor 
elementelor controlulm de 
gestiune, cu accent pe

Permanent Toate politicile şi 
procedurile 
aprobate/revizuite 
în vederea 
asigurării 
eficiente a

Administratorul



intenţionate a rapoartelor 
fïnanciare/falsuri în acte 
contabile

consolidarea disciplinei 
financiare şi asigurarea 
integrităţii activelor

Documentarea riscurilor, 
inclusiv a riscurilor de 
fraudă şi corupţie

activităţii
economice,
integrităţii
activelor, info.
financiare
credibile

Registrul 
riscurilor elaborat. 
Măsuri de 
diminuare a 
riscurilor stabilite

Gestionarea neconformă 
a patrimoniului

Riscul deturnării 
activelor

întreprinderea măsurilor 
necesare în vederea 
asigurării integrităţii şi a 
folosirii eficiente a 
bunurilor întreprinderii

Asigurarea inventarierii 
integrale a activelor şi 
înregistrării conforme în 
evidenţa contabilă a 
patrimoniului real deţinut, 
inclusiv evaluarea 
terenurilor primite în 
gestiune şi asigurarea 
contabilizării conforme a 
acestora

Asigurarea înregistrării în 
registru cadastral

Permanent Reglementări 
stabilite şi aduse 
la cimoştinţa 
angajaţilor sub 
semnătură

Contabilizarea 
integrală a 
patrimoniului

înregistrarea 
integrală a 
bunurilor 
transmise în 
gestiune


