PLAN DE INTEGRITATE AL SNGN ROMGAZ SA - FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE ”DEPOGAZ” PLOIEŞTI
Anexă la decizia nr.
Măsuri

Indicatori de performanţă

Riscuri

Surse de
Termen de
Responsabil
verificare
realizare
Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la nivelul organizaţiei
privire -Plan de integritate aprobat şi Comunicare
Plan dc integritate
Octombrie 2018 -Conducerea

1.1 Informarea angajaţilor cu
la elaborarea şi aprobarea planului de
integritate.
Distribuirea în cadrul filialei a
planului de integritate, precum şi
publicarea documentului pe sitc-ul
organizaţiei.

diseminat (e-mail, notă informativă,
şedinţă etc)
-Nr. de angajaţi informaţi cu privire Ia
aprobarea planului de integritate
-Modalitatea de informare a acestora
(ex. şedinţă, e-mail, notă informativă
etc)
-Plan de integritate publicat pc site-ul
organizaţiei

deficitară

1.2 Elaborarea unei proceduri de
Management al Riscurilor
Introducerea treptată la nivelul
unităţilor organizatorice, a noii
metodologii unitare de evaluare a
riscurilor de corupţie ca premisă
pentru dezvoltarea planului de
integritate

Identificarea riscurilor şi
vulnerabilităţilor specifice filialei

aprobat
Nr. e-mail-uri
transmise
Note informative
Minute şedinţe

Resurse

Resurse umane

organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului dc
Integritate/comisia
constituită pentru
implementarea
SNA

Adrese comunicare
status

Octombrie 2018

Birou Control Intern

-Toate funcţiile de
conducere
-Coordonatorul
implementării
Planului dc
Intcgritate/comisia
constituită pentru
implementarea SNA
-Conducerea
organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului de
Integritate/comisia
constituită pentru
implementarea SNA

Nr de riscuri şi vulnerabilităţi
inventariate

-Caracterul formal
al demersului
-Personal instruit
insuficient pentru
aplicarea
metodologici

Document
centralizator
privind riscurile şi
vulnerabilităţile la
corupţie

Permanent

Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi
inventariate

Caracter formal al
demersului în
absenţa unei
metodologii dc
evaluare a riscurilor

Raport evaluare a
riscurilor şi
vulnerabilităţilor
elaborat

Octombrie 2018

Resurse umane

Resurse umane

Măsuri

Indicatori de performanţă

Riscuri

Crearea unui Registru al riscurilor şi
publicarea acestuia în reţeaua internăPortal DEPOGAZ

Surse dc
verificare

Termen de
realizare

Responsabil

Resurse

Registrul riscurilor

Permanent

Birou Control Intern

Resurse umane

-Şefi unităţi
organizatorice
pentru
implementarea
măsurilor dc
remediere
-Grupul de lucru
pentru
managementul
riscurilor la corupţie
pentru monitorizare
-Conducerea
organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului de
integritate/ comisia
constituită pentru
implementarea SNA

Resurse
necesare în
funcţie de
măsurile dc
remediere
identificate

-Conducerea
organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului de
Integritate/
Programului de
dezvoltare a
controlului intern
managerial
(chestionar adaptat
odată cu
autoevaluarea

Resurse umane

1.3 Implementarea măsurilor de
remediere a vulnerabilităţilor
specifice identificate

Nr. măsuri implementate/
Nr. măsuri de remediere

-Caracterul formal
al demersului
-Personal instruit
insuficient pentru
aplicarea
metodologiei

Raport privind
măsurile de
remediere a
vulnerabilităţilor

Permanent

1.4 Evaluarea anuală a modului de
implementare a planului de
integritate şi adaptarea acestuia la
riscurile şi vulnerabilităţile nou
identificate şi transmiterea către
entitatea ierarhic superioară. SGG şi
Ministerul Justiţiei.

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

-Caracter formal al
evaluării
-Neparticiparea/
neimplicarea
angajaţilor

-Raport de evaluare
-Bază de dale la
Biroul Control
Intern (conform
chestionar
autoevaluare)

Anual

1.5 Autoevaluarea periodică (anuală)
a gradului de implementare a
măsurilor de transparenţă
instituţională şi prevenire a corupţiei
(Anexa 3 la SNA - inventarul
măsurilor)

Date şi informaţii colectate pentru toţi
indicatorii cuprinşi în inventar

Inexistenţa unui
mecanism de
colectare unitară a
datelor

-Chestionar de
autoevaluare a
SCIM
-Raport de
autoevaluare

Anual

Resurse umane

Măsuri

Indicatori de performanţă

Riscuri

Surse de
verificare

Termen de
realizare

Responsabil

Resurse

anuală)

i .6 Realizarea pe pagina de internet a
filialei 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 vvebsite
-Număr dc materiale publicate

1.7 Intensificarea activităţilor dc
implementare a sistemului de control
intern managerial

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

1.8 Corelarea codului de conduită,
regulamentului intern şi
Reglementărilor specifice
fraudei/corupţiei, nou elaborate, la
nivelul filialei

Cod de conduită elaborat, diseminat şi
implementat

-întârzieri în
actualizarea
informaţiilor
-întârzieri în
realizarea secţiunii/
încărcarea cu date a
secţiunii cauzate de
supraîncărcarea cu
alte sarcini a
personalului
implicat
-Caracterul formal
al demersului
-Personal insuficient
instruit în
acest
domeniu
-Rezistenţa
angajaţilor la noua
abordare/noile
cerinţe

-Caracterul formal
al demersului
-Grad scăzut de
participare/implicare
a angajaţilor în
procesul dc
elaborare şi corelare

Pagina web a
filialei

Octombrie 2018

-Conducerea
organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului de
Integritate

Resurse umane

-Programul de
dezvoltare a
sistemului de
control intern
managerial
-Riscuri diminuate
prin proceduri
elaborate
-Funcţii sensibile/
expuse la corupţie
inventariate
-Registrul riscurilor
-Raport asupra
sistemului de
control intern
managerial la data
de 31.12...
-Rapoarte elaborate
-Lista de luare la
cunoştinţă a
prevederilor
codului de conduită
-Pagina de internet
a organizaţiei

Permanent

-Conducerea
organizaţiei
-Biroul Control
Intern

Resurse umane

decembrie 2018

-Conducerea
organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului de
integritate/comisia
constituită pentru

Resurse umane

Măsuri

Indicatori de performanţă

Riscuri
a documentului

1.9 Elaborarea şi implementarea la
nivelul filialei a unor Reglementări
pentru definirea indicatorilor
anticorupţie (metodologie privind
transparenţa decizională, acces la
informaţii, date deschise, declararea
cadourilor, evitarea situaţiilor de
conflicte de interese şi a cazurilor de
incompatibilităţi şi modul de
gestionare a acestora atunci când sunt
identificate, avertizarea în interes
public etc)1
1.10 Implicarea activă a consilierului
de etică în activităţi de consiliere a
personalului filialei

1.11 Implementarea la nivelul filialei

Surse de
verificare
-Chestionare de
evaluare a gradului
de cunoaştere a
prevederilor
codului aplicate
personalului
-Reglementări
interne elaborate
-Procese verbale
întâlniri
-Raport instruiri
-Lista difuzare
-Rapoarte

-Nr. indicatori definiţi prin
Reglementări interne
-Nr. Reglementări interne privind
definirea indicatorilor specifici
anticorupţiei, implementate

-Caracterul formal
al demersului
-întârzieri în
realizarea
Reglementărilor
interne cauzate de
supraîncărcarea cu
alte sarcini a
personalului
implicat

-Nr. şedinţe dc consiliere
-Nr. activităţi de informare a
personalului din cadrul filialei cu
privire la normele de etică
-Nr. angajaţi care au fost informaţi
prin intermediul acţiunilor de
informare în domeniul normelor de
conduită
-Nr. angajaţi 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
-Nr. regulamente interne armonizate

-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
angajaţilor
-Raport privind
respectarea
normelor de
conduită

-Neînţelegerea

-Sitc-ul filialei

Termen de
realizare

Responsabil

Resurse

implementarea
SNA

decembrie 2018

-Conducerea
organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului de
Integritate/comisia
constituită pentru
implementarea SNA

Resurse umane

Permanent

-Conducerea
organizaţiei
-Consilierul de etică

Resurse umane
Resurse
financiare-în
limita
bugetului
alocat

Permanent

Conducerea

Resurse

Măsuri

Indicatori de performanţă

Riscuri

a unui sistem de avertizare a
iregularităţilor şi a posibilelor fapte
de corupţie (Ex: adresa e-mail
dedicată)

cu prevederile legale
-Nr. avertizări privind faptele de
corupţie, depuse
-Tipuri de fapte asupra cărora s-au
făcut avertizări privind corupţia

conceptului de
„avertizare în interes
public”
-Nedesemnarea
persoanei/structurii
care să primească,
analizeze
avertizările în
interes public
-Lipsa analizelor
periodice a
averizărilor primite
şi stabilirea unor
acţiuni de bună
practică pe baza
rezultatelor
analizelor
-Neimplementarea
mecanismului cu
privire la protecţia
avertizorilor de
integritate
-Lipsa de încredere
a personalului cu
privire la protejarea
identităţii celui care
semnalează nereguli

2.1 Organizarea/derularea/asigurarea
participării la programe de pregătire
profesională pe problematica
anticorupţiei, atât în cadrul unor
cursuri externe, cât si al unor
activităţi interne filialei, a
personalului
angrenat
în
activităţi cu risc de manifestare a
corupţiei, expres în activităţi de

-Nr. programe derulate/ activităţi de
formare
-Nr. participant
-Nr. module de curs derulate
-Nr. certificate de participare
-Nr. angajaţi instruiţi prin diseminarea
cunoştinţelor dobândite în urma
cursurilor efectuate de nivelul ierarhic
superior şi/sau structuri cu atribuţii în

Surse de
verificare

Termen de
realizare

-Adresă e-mail
dedicată

Responsabil
organizaţiei

Resurse
umane

Obiectiv 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a an gajaţilor
-Resurse financiare
insuficiente
-Grad scăzut de
participare
-Rezistenţa

-Rapoarte de
activitate
-Liste de prezenţă
-Certificate de
participare/
absolvire
-Minuta întâlnirilor
dc lucru

Martie 2019

-Conducerea
organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului de
Integritate
-Şef Serviciu
Resurse Umane,
Salarizare

Se vor estima
în
funcţie de
numărul
participanţilor,
conţinutul
programului
etc.

Măsuri

Indicatori de performanţă

achiziţie
(contractare,
urmărire
contracte, etc.)
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

2.3 Derularea de campanii de
conştientizare,
organizarea
de
dezbateri periodice cu privire la
prevenirea
corupţiei
şi
promovarea bunelor practici
anticorupţie

Riscuri

Surse de
verificare

Termen de
realizare

Responsabil

Resurse

acest sens
-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-mai l-uri
transmise
-Liste de difuzare
-Fişiere publicate
pe intranet

-Nr. campanii de conştientizare
derulate
-Nr. de dezbateri organizate
-Nr. bune practici diseminate

-Nealocarea
resurselor necesare
(bugetare
şi
umane)
-Nivel scăzut de
interes şi participare
a angajaţilor

-Pagina web a
filialei
-Rapoarte de
activitate
-Materiale
informative
-Minuta întâlnirilor
de lucru

Permanent

Permanent

-Conducerea
organizaţiei
-Personalul
desemnat

-Conducerea
organizaţiei
-Coordonatorul
implementării
Planului de
Integritate

Se vor estima
în funcţie de
numărul
angajaţilor, a
modului dc
diseminare
(format fizic/
electronic/cmail), a tipului
de material
(ghid/pliant/
broşură) etc.
(se vor utiliza
resurse
proprii)
Se vor estima
în funcţie de
tipul dc
campanie,
dimensiune,
grupul ţintă
etc.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare leschisă la nivel local
3.1 Publicarea infonnaţiilor de interes
public în format deschis

Nr. de seturi de date publicate în
format deschis.2

Lipsa interesului
pentru publicarea
informaţiilor în
format deschis

Pagina web a
filialei

Permanent

3.2 Publicarea informaţiilor de
interes public conform standardului
general din Anexa 4 şi Anexa 53 la
SNA

Nr. dc informaţii publicate

Lipsa resurselor
financiare şi umane

Pagina web a
filialei

Permanent

-Conducerea
organizaţiei
-Persoanele
responsabi le
desemnate
-Conducerea
organizaţiei,
-Persoanele
responsabile
desemnate

Resurse umane

Resurse umane
Resurse
financiarc-în
limita
bugetului

Măsuri

Indicatori de performanţă

Riscuri

Surse de
verificare

Termen de
realizare

Responsabil

Resurse
alocat

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ
4.1 Continuarea consolidării
structurilor dc control intern şi audit
şi conştientizarea angajaţilor cu
privire la rolul sistemelor de control
intern managerial

-Nr. de angajaţi raportat volumul de
activitate;
-Resurse materiale alocate;
-Nr. măsuri control intern şi
recomandări formulate/implementate

Resurse umane şi
financiare
insuficiente

-Note Comitet
Audit
-Procese verbale
Comisie
Monitorizare

Permanent

4.2 Auditarea internă, o dată la doi
ani, a sistemului/măsurilor de
prevenire a corupţiei la nivelul
organizaţiei

-Nr. recomandări formulate
-Gradul de implementare a măsurilor
preventive anticorupţie

Resurse umane
insuficiente

-Rapoarte de audit
-Rapoarte de
activitate

La
2
ani
(începând
cu
anul 2019)4

4.3 Aplicarea de sancţiuni disciplinare
cu caracter disuasiv pentru încălcarea
standardelor etice şi de conduită
anticorupţie
la nivelul
tuturor
angajaţilor

-Nr. de sesizări primite
-Nr. sesizări soluţionate/în curs de
soluţionare
-Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse
-Nr. dc decizii ale comisiei de
disciplină anulate sau modificate în
instanţă
-Nr. de persoane care au săvârşit în
mod repetat abateri

Decizii ale
comisiei dc
cercetare prealabilă

Permanent

4.4. Publicarea/difuzarea periodică a
unui raport privind sancţiunile
disciplinare

Nr. rapoarte publicate/difuzate

-Caracter formal al
activităţii comisiei
de disciplină
-Pregăt i re/i n fo rm arc
insuficientă a
personalului
-Practica adoptării
celor mai uşoare
sancţiuni/
nesancţionării
-întârzieri în
publicare/difuzare
-Rezervă privind
acurateţea datelor

-Raport publicat pe
reţeaua intranet
-Lista difuzare

Permanent

-Conducerea
organizaţiei
-Şef Birou Audit
Public Intern
-Şef Birou Control
Intern
-Conducerea
organizaţiei
-Structura de audit
intern din cadrul
filialei
-Conducerea
organizaţiei
-Comisia dc
cercetare prealabilă

Se vor estima
în funcţie de
necesarul
de
resurse umane

Conducerea
organizaţiei

Resurse umane

Resurse umane

Resurse umane

'Anexa 3 la Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020;
2 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 informaţii referitoare la
datele deschise se pot găsi la http;//ogn.uov.ro/;
3După caz, în funcţie de tipul de instituţie;
“•Conform HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016, pct. 6. OBIECTIVE GENERALE Şl SPECIFICE, ACŢIUNI PRINCIPALE.
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