
PLAN DE INTEGRITATE  

S. CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  

AN 2017 
Crt. Măsura Indicatori Riscuri 

 
Surse de 

verificare 

Responsabil Resurse Termen 

 

Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparentei în cadrul S. CONVERSMIN SA 

Obiectiv specific 1.1. - Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale   
1.1.1. Realizarea pe pagina 

de internet a 

institutiei a sectiunii 

„Aderare SNA 2016-
2020” dedicată 

domeniului de 

integritate 

Sectiune 
distincta create 

pe website  

 

Intarzieri in 
actualizarea 

informatiilor  

Intarzieri in  
realizarea 

sectiunii/incarcarea 

cu date a sectiunii   

Pagina web a 
institutiei 

Conducerea institutiei şi 
Coordonatorul Planului de 

Integritate/persoanele 

desemnate pentru 
implementarea SNA 

Nu este 
cazul 

Anual 

1.1.2. Asigurarea 
functionalitatii site-

ului institutiei, 

publicarea si 
actualizarea 

periodica a 

informatiilor publice  

Numar de 
informatii 

publicate. 

 

Resurse financiare 
insuficiente 

 

Pagina de 
internet a 

institutiei 

Conducerea institutiei 
Sefii 

compartimentelor/serviciilor/ 

birourilor din cadrul institutiei 

Surse 
proprii 

Permanent 

1.1.3. Asigurarea si 
imbunatatirea 

accesului la 

informatii de interes 
public si 

eficientizarea 

activitatilor aferente 

Numarul si tipul 
de informatii de 

interes  public 

publicate din 
proprie initiativa 

 

Numar rapoarte 
de evaluare a 

implementarii 

Legii nr. 

544/2001 
 

Programul de 

audiente pentru 

Furnizarea cu 
intarziere a 

informatiilor 

solicitate de catre 
cetateni 

 

Nerespectarea  
obligatiilor legale 

privind accesul la 

informatii de interes 

public si a celor 
privind transparenta 

Pagina de 
internet a 

institutiei 

 
Rapoarte de 

evaluare a 

implementarii 
Legii 

nr.544/2001 

 

Rapoarte de 
activitate ale 

institutiei 

publicate anual 

Conducerea institutiei 
 

 

Responsabil desemnat pentru 
aplicarea Legii nr.544/2001 

Nu este 
cazul 

Permanent 
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cetateni 
 

Rapoarte de 
audit 

1.1.4. Realizarea pe pagina 

de internet a 

institutiei a unei 
sectiuni in care vor fi 

publicate informatii 

despre proiectele 
finantate din 

programe  nationale 

Numar de 

proiecte/progra-

me  
Pagina de 

internet 

actualizata 
periodic 

Intarzieri in 

publicarea 

documentelor 

Pagina de 

internet a 

institutiei 
 

Conducerea institutiei 

Persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este 

cazul 

Permanent 

 

Obiectiv specific 1.2. - Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice  
1.2.1. Publicarea pe pagina 

de internet a S 

Conversmin SA a  
Bugetul societatii din 

toate sursele de 
finantare, în format 

deschis.  

Bugetul anual al 
societatii din 

toate sursele de 

finantare 

Furnizarea cu 
intarziere a 

informatiilor 

 

Intarzieri in 
publicarea 

documentelor 

Pagina de 
internet a 

institutiei 

Conducerea institutiei prin 
direcţia economică, respectiv 

persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este 
cazul 

Permanent 

1.2.2. Publicarea pe pagina 
de internet a S 

Conversmin SA a  

situaţiilor 

economico-
financiare şi a 

bilanţurilor contabile 

ale  societaţii 

Situaţiile 
economico 

financiare lunare 

 

Bilanţurile 
contabile anuale 

Furnizarea cu 
intarziere a 

informatiilor 

 

Intarzieri in 
publicarea 

documentelor 

Pagina de 
internet a 

institutiei 

Conducerea institutiei prin 
direcţia economică, respectiv 

persoanele responsabile 

desemnate 

Nu este 
cazul 

Permanent 

 

Obiectiv general 2 – Consolidarea intergrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie. 
 

 

Obiectiv specific 2.1. - Creşterea integrităţii instituţionale şi a proceselor decizionale  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2.1.1. Auditarea internă, o 
dată la doi ani, a 

sistemului de 

prevenire 

Număr de 
recomandări 

formulate 

Resurse insuficiente Rapoarte 
anuale de 

activitate 

Raport de audit 

Conducerea instituţiei şi 
Biroul Audit Public Intern 

Personalul 
specializat 

La 2 ani 

 

Obiectiv general 3 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către 

personal. 

 

Obiectiv specific 3.1. - Creşterea gradului de informare privind anticorupţia al personalului   
3.1.1. Organizarea/ 

derularea / asigurarea 

participării la 

programe de creştere 
gradului de 

conştientizare şi a 

nivelului de educaţie 
anticorupţie în rândul 

personalului 

instituţiei 

Număr de 

programe 

Număr de 

participanţi 

Resurse financiare 

insuficiente 

Liste de 

prezenţă  

Certificate de 

participare/ 
absolvire 

Conducerea instituţiei şi 

coordonatorul planului de 

integritate 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Permanent 

3.1.2. Asigurarea 
diseminării de 

informaţii privind 

riscurile şi 
consecinţele faptelor 

de corupţie sau a 

incidentelor de 
integritate 

Număr de 
informări 

Număr de 

angajaţi care au 
fost informaţi 

Tratarea cu 
superficialitate a 

informaţiilor primite 

Lista 
participanţilor 

la instruire 

Conducerea instituţiei şi 
coordonatorul planului de 

integritate 

În limita 
bugetului 

aprobat 

Permanent 


