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MONITORIZAREA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE AL AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN 2021 
 

N
iv

e
l 

Acţiuni principale Indicatori Riscuri 
Responsabil la 

ANFP 
Buget 

estimat 
Termen 

Stadiul la data de 31 decembrie 
2021 

Obiectiv general 2. Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor 
manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative 

Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra 
identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale 

O
.S

.2
.1

. 

M
ă
su

ra
 7

 

Stabilirea de ţinte de 
management pentru funcţiile 
de conducere privind gradul 
de conformitate 
administrativă şi de 
implementare a standardelor 
legale de integritate, precum 
şi aplicarea corelativă de 
măsuri manageriale 
corective 

Nr. ţinte de 
management 
stabilite 
 
Nr. şi tipuri de 
măsuri manageriale 
corective şi aplicate 

Lipsa 
cadrului 
strategic 
actualizat 
privitor la 
standardele 
legale de 
integritate 

Conducerea ANFP 
Grupul de lucru 

pentru integritate 
şi prevenirea 

corupţiei la nivelul 
ANFP 

Grupul de lucru 
pentru 

implementarea ISO 
9001:2015 

Nu are 
implicaţii 
financiare 
supliment

are 

Anual Realizat 
În anul 2021, a fost asigurată 
participarea activă a membrilor 
grupurilor de lucru desemnate prin 
OPANFP la crearea seturilor de 
documente asociate demersurilor de 
certificare ISO 37001:2016 
Certificare în sistemele de 
management anti-mită şi ISO 
9001:2015 Sistemul de management 
al calității, ca parte integrantă a 
proiectului cod SIPOCA 47 (beneficiar 
direct MDLPA), în vederea stabilirii 
țintelor de management corelat cu 
obiectivele instituționale asumate. 



 

 

2 / 8 
 

 Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
 

 
      În anul 2021, ANFP a obținut 

certificarea SRAC potrivit căreia are 
implementat și menține atât un 
sistem de management anti-mită, 
conform condițiilor din standardul 
ISO 37001:2016 cât și un sistem de 
management al calității, potrivit 
standardului ISO 9001:2015. 

Obiectiv specific 2.2. - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la 
consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul) 
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Elaborarea cadrului 
normativ privind 
consilierul de etică -  
hotărârea Guvernului 
privind procedura de 
desemnare, atribuţiile, 
modalitatea de organizare 
a activităţii şi procedura 
de evaluare a 
performanţelor 
profesionale individuale 
ale consilierului de etică, 
precum şi modalitatea de 
raportare a instituţiilor şi 
autorităţilor în scopul 
asigurării implementării, 
monitorizării şi controlului 
respectării principiilor şi 
normelor privind conduita 
funcţionarilor publici, 
conform prevederilor art. 
625 alin. (1) lit. c) din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul 
administrativ, cu 
modificările și 
completările ulterioare, în 
completarea prevederilor 
art. 451 – 457 din același 
act normativ. 

- Proiect de 
Hotărâre a 
Guvernului 
elaborat şi aprobat 

Parcurs legislativ 
îngreunat de 
circuitul de 
avizare 

ANFP - 
DGRMC, în 

colaborare cu 
MDLPA 

Conform 
alocării 

bugetare 
instituţionale 

2021 Realizat 
 
În al doilea semestru al anului 2021, 
Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 
privind procedura de desemnare, 
atribuțiile, modalitatea de organizare 
a activității și procedura de evaluare 
a performanțelor profesionale 
individuale ale consilierului de etică, 
precum și pentru aprobarea 
modalității de raportare a instituțiilor 
și autorităților în scopul asigurării 
implementării, monitorizării și 
controlului respectării principiilor și 
normelor privind conduita 
funcționarilor publici a fost adoptată 
și publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 893 din 17 septembrie 
2021. 

OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare 

Obiectiv specific 3.6 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice  
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Organizarea periodică de 
cursuri de formare 
profesională 
multidisciplinară pentru 
promovarea bunelor 
practici naţionale şi 
internaţionale în materia 
achiziţiilor publice 
(măsură preluată din SNA 
2012-2015) 

Nr. de persoane 
instruite din cadrul 
autorităţilor/ 
entităţilor 
contractante 

Lipsa de 
valorificare a 
personalului 
instruit 

ANFP – 
DPFE, DCRI, 
DERUAAP, în 
colaborare cu 

instituţiile 
publice 

prevăzute în 
SNA 

Conform 
alocării 

bugetare 
instituţionale 

2021 Realizat 
 

 
Anul 2021: 746 persoane instruite, 
din care, prin: 
- proiect cod 1.1.114: 439 persoane 
instruite în domeniul prelucrării 
datelor cu caracter personal 
- proiect cod 3.1.107: 307 persoane 
instruite în domeniul prelucrării 
datelor cu caracter personal 
(structuri). 

Obiectiv general 4 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice 

Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local 

O
.S

.4
.1

. 

M
ă
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Dezvoltarea de către 
Ministerul Justiţiei a unui 
program anual, on-line, de 
formare profesională pe 
teme privind integritatea în 
funcţia publică, cu caracter 
obligatoriu, dedicat 
personalului cu funcţii de 
conducere şi de execuţie din 
instituţiile publice 
(Angajament 
OGP/Angajament Summit 
Londra) 

Fişe de post 
completate pentru a 
include 
obligativitatea 
urmării cursului 
online 
 

Lipsa 
resurselor 
necesare 

definitivării 
proiectului 

ANFP - 
în colaborare cu 

instituţiile publice 
prevăzute în SNA 

2016 - 2020 
 

Conform 
alocării 

bugetare 
instituţion

ale 

2021 Până la data prezentei raportări, la 
nivelul ANFP nu au fost înregistrate 
solicitări adresate de către Ministerul 
Justiției. 

Obiectiv general 6. Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la 
nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor 
publice  

Obiectiv specific: Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control 
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Adoptarea declaraţiei de 
aderare la valorile 
fundamentale, principiile, 
obiectivele şi mecanismul de 
monitorizare al SNA şi 
comunicarea către 
Secretariatul tehnic al SNA, 
inclusiv a listei structurilor 
subordonate/coordonate/ 
aflate sub autoritate şi a 
întreprinderilor publice care 
intră sub incidenţa SNA 

Menţiuni exprese 
privind aderarea la: 
valorile 
fundamentale, 
principiile, 
obiectivele, 
mecanismul de 
monitorizare, 
persoane desemnate 
pentru 
implementarea 
strategiei şi planului 
sectorial, lista 
structurilor 
subordonate/ 
coordonate  

Nivel scăzut 
de implicare 
a instituţiilor 
publice 
 
 
 
 
 
 
 

ANFP – DGRMC – 
potrivit ordinului 
preşedintelui 
ANFP, elaborat în 
condiţiile art. 6 
alin. (3) din H.G. 
nr. 583/2016 

Conform 
alocării 

bugetare 
instituţion

ale 

3 luni de 
la 

aprobare
a SNA 

Realizat 
 

Declarația de aderare la valorile 
fundamentale, principiile, 
obiectivele şi mecanismul de 
monitorizare al SNA a fost elaborată, 
aprobată și postată pe site-ul ANFP. 
De asemenea, în scopul îndeplinirii 
cerințelor de certificare din 
standardul ISO 37001:2016, la nivelul 
ANFP a fost aprobată Politica 
anticorupție a Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici (adresa nr. 
28.634/27.08.2020). 

Asigurarea certificării şi a 
implementării ISO 
37001:2017 - Standardul 
anti-mită la nivelul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici 

Politică anticorupţie 
a ANFP elaborată şi 
aprobată 

 
Proceduri de sistem 
elaborate, aprobate 
şi implementate a 
nivelul ANFP 

Caracter 
exclusiv 
formal al 
documentelo
r elaborate 

ANFP – Conducerea 
structurilor ANFP – 

Grupul de lucru 
pentru integritate 

şi prevenirea 
corupţiei la nivelul 

ANFP 

Permane
nt, 
la 

termenel
e 

solicitate 

Realizat 
 
Politica anticorupţie a ANFP a fost 
elaborată şi aprobată la nivelul ANFP, 
fiind postată pe site-ul instituției. 
 
Procedurile de sistem specifice ISO 
37001:2017 au fost elaborate și 
aprobate la nivelul ANFP, în prezent 
fiind în curs de implementare. 
 
Ulterior obţinerii certificării ISO 
37001:2017, la nivelul ANFP a fost 
asigurată promovarea internă şi 
informarea cu privire la politica 
anticorupţie a ANFP precum şi 
promovarea externă a informaţiilor 
privind certificarea ISO 37001, 
realizată prin intermediul site-ului 
ANFP, a canalelor social media. 

Consultarea angajaţilor în 
procesul de elaborare a 
planului de integritate 

Nr. de angajaţi 
informaţi cu privire 
la elaborarea 

Caracter 
exclusiv 
formal al 

ANFP - DGRMC – 
potrivit ordinului 

preşedintelui 

2021 Realizat 
 
La elaborarea formei revizuite a  
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revizuit planului de 
integritate revizuit 
Modul în care are 
loc informarea 
(şedinţă, prin 
corespondenţă)  
Nr. de contribuţii 
primite/ 
incorporate 

informării  
 
Neparticipar
ea 
majorităţii 
angajaţilor 

ANFP, elaborat în 
condiţiile art. 6 

alin. (3) din H.G. 
nr. 583/2016 

Planului de integritate al ANFP a fost 
solicitată implicarea membrilor 
desemnați prin OPANFP în Grupul de 
lucru pentru integritate şi prevenirea 
corupţiei la nivelul ANFP.  
La solicitarea Coordonatorului 
Grupului de lucru, secretarul acestuia 
a transmis, în scris, prin email, 
rugămintea formulării de observaţii şi 
propuneri de către membrii Grupului 
de lucru, privitor la proiectul Planului 
de integritate al ANFP, revizuit. 
Au fost comunicate şi încorporate 4 
contribuţii majore la revizuirea 
proiectului mai –sus menţionat. 
(reprezentaţi ai DGRMC, DPFE, CPPOS 
şi DCRI). 

Identificarea riscurilor şi 
vulnerabilităţilor specifice 
instituţiei 

Nr. de riscuri şi 
vulnerabilităţi 
inventariate 

Caracter 
formal al 
demersului  

ANFP - Grupul de 
lucru pentru 
integritate şi 
prevenirea 

corupţiei la nivelul 
ANFP, pe baza 

datelor şi 
informaţiilor 

comunicate de 
către structurile 

ANFP 

2021 Realizat 
 

Activitate anuală, actualizată 
conform planificării interne. 
Registrul riscurilor de corupţie al 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici pe anul 2020 a fost elaborat şi 
aprobat, la nivelul instituţiei fiind 
înregistrate un număr de 22 de riscuri 
de corupţie. 
Vulnerabilităţi inventariate şi care au 
favorizat apariţia riscurilor de 
corupţie au fost în număr de 27. 

Identificarea măsurilor de 
remediere a 
vulnerabilităţilor specifice 
instituţiei, precum şi a celor 
de implementare a 
standardelor de control 
managerial intern 

Nr. de măsuri de 
remediere 
 
Standarde de 
integritate 
transpuse în 
planurile de 
integritate 

Caracter 
formal al 
demersului  

ANFP - DGRMC - 
potrivit ordinului 

preşedintelui 
ANFP, elaborat în 
condiţiile art. 6 

alin. (3) din H.G. 
nr. 583/2016, în 
colaborare cu 

Grupul de lucru 

2021 Realizat 
 

Activitate anuală, actualizată 
conform planificării interne, realizată 
conform procedurilor de sistem 
aprobate în contextul certificării ISO 
37001:2017 şi coroborat cu aplicarea 
procedurilor asociate ISO 9001:2015. 
Conform Registrului de riscuri de 
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pentru integritate 
şi prevenirea 

corupţiei la nivelul 
ANFP, pe baza 

datelor şi 
informaţiilor 

comunicate de 
către structurile 

ANFP 
Grupul de lucru 

pentru 
implementarea ISO 

9001:2015 

corupție la nivelul ANFP pe anul 2020 
rezultă un număr de 45 de măsuri de 
intervenție întreprinse pentru 
eliminarea riscurilor și a 
vulnerabilităților de corupție, la 
nivelul ANFP. 

Aprobarea şi distribuirea în 
cadrul instituţiei a planului şi 
a declaraţiei de aderare la 
SNA 

Plan sectorial 
aprobat 
Nr. de copii 
distribuite 

Caracter 
formal al 
demersului 

ANFP - DGRMC - 
potrivit ordinului 

preşedintelui 
ANFP, elaborat în 
condiţiile art. 6 

alin. (3) din H.G. 
nr. 583/2016, în 
colaborare cu 

Grupul de lucru 
pentru integritate 

şi prevenirea 
corupţiei la nivelul 

ANFP, pe baza 
datelor şi 

informaţiilor 
comunicate de 

către structurile 
ANFP 

2021 Realizat 
 

Activitate realizată prin intermediul 
poștei electronice cu sprijinul 
membrilor grupului de lucru 
desemnat. 

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

Nr. de riscuri şi 
vulnerabilităţi 
identificate 

Caracter 
formal al 
demersului  

ANFP - DGRMC - 
potrivit ordinului 

preşedintelui 
ANFP, elaborat în 
condiţiile art. 6 

alin. (3) din H.G. 
nr. 583/2016, în 
colaborare cu 

2021 Realizat 
 
Activitate anuală, actualizată 
conform planificării interne. 
Registrul riscurilor de corupţie al 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici pe anul 2020 a fost elaborat şi 
aprobat, la nivelul instituţiei fiind 
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Grupul de lucru 
pentru integritate 

şi prevenirea 
corupţiei la nivelul 

ANFP, pe baza 
datelor şi 

informaţiilor 
comunicate de 

către structurile 
ANFP 

înregistrate un număr de 22 de riscuri 
de corupţie. 
Vulnerabilităţi identificate şi care au 
favorizat apariţia riscurilor de 
corupţie au fost în număr de 27. 

Transmiterea contribuţiilor 
solicitate de secretariatul 
tehnic şi participarea la 
activităţile de coordonare şi 
monitorizare ale strategiei 

Nr. de comunicări 
către Secretariatul 
tehnic al SNA  
 
Baza integrată și 
actualizată 
Colectarea integrală 
a indicatorilor din 
inventarul măsurilor 
de transparenţă 
instituţională şi de 
prevenire a 
corupţiei 
 
Nr. de persoane/ 
instituţie 
participante la 
lucrările 
platformelor de 
cooperare  
 
Nr. de experţi/ 
instituţie 
participanţi la  
misiunile tematice 
de evaluare 

Transmiterea 
de date 
incomplete 
sau cu 
întârziere  
 
Nepreluarea 
în fişa de 
post a 
atribuţiilor 
de 
coordonare şi 
monitorizare 
a planului 
sectorial 
 
Lipsa 
desemnării 
persoanelor 
responsabile 
pentru 
implementar
ea strategiei 
şi a  
planului 
sectorial 

ANFP - 
DGRMC - potrivit 

ordinului 
preşedintelui 

ANFP, elaborat în 
condiţiile art. 6 

alin. (3) din H.G. 
nr. 583/2016. 

 La 
solicitare
a MDLPA 

Realizat, prin raportare la 
solicitările formulate de 

organismele în drept 
 
La nivelul Grupului de lucru pentru 
integritate şi prevenirea corupţiei la 
nivelul ANFP a fost asigurată 
colectarea integrală a indicatorilor 
din inventarul măsurilor de 
transparenţă instituţională şi de 
prevenire a corupţiei iar rezultatul 
acestui demers a fost comunicat 
MDLPA, în calitate de minister 
coordonator.  
 
 

 
 


