DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A
PERSOANELOR - MUNICIPIUL BUCURESTI
tel.: 021.306.01.00 , 021.306.01.05
fax: 021.335.06.09

Consiliul General al Municipiu lui Bucureşti

DECIZIA
Nr. 80 din 01.03.2022

pentru aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate
organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,
precum și pentru constituirea Grupului de lucru responsabil pentru
implementarea planului de integritate, în contextul SNA 2021-2025 pentru
Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului
București, numit prin Dispoziția Primarului General nr.998/2007;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1269/2021 privind adoptarea
Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate
obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor preventive și indicatorilor de
evaluare, precum și a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public;
În temeiul capitolului II art. 6 punctul 6 din Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București
aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 599/2019.

D E C I D E:
Art.1 Se aprobă Declarația privind asumarea agendei de integritate
organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,
prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta decizie;
Art.2 Se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, în
persoana d-lui Brânză Cristian Ovidiu - Șef serviciu;
Art.3 Se desemnează persoana de contact cu Direcția de Integritate din cadrul
Primăriei Municipiului București și Secretariatul tehnic al SNA, în persoana d-lui Crăciun
Nicușor - consilier de integritate;
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Art.4 Se constituie Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de
integritate, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în următoarea
componență:
Nr. Componența grupului de
crt.
lucru

Persoana desemnată
(Nume, prenume, funcție)

Rol membru

Coordonator pentru
implementarea planului de
integritate, în contextul
SNA 2021-2025

Brânză Cristian Ovidiu - Șef
serviciu

TITULAR

1.

2.

3.

Consilier de integritate

Membrii responsabili
pentru implementarea
planului de integritate, în
contextul SNA 2021-2025

Ioniță Cristina - inspector
superior
Crăciun Nicușor - inspector
superior
Ionescu Cristina - inspector
superior
Tugearu Mihaela - Șef
serviciu
Săndulescu Ruxandra
Mihaela - inspector superior
Pătru Constanța Gabriela Director Executiv Adjunct
Chioveanu Cristina inspector asistent

SUPLEANT
TITULAR
SUPLEANT
TITULAR
SUPLEANT
TITULAR
SUPLEANT

Art.5 Membrii grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate (titulari
și supleanți) exercită, în principal, următoarele atribuții:
a) Colectarea datelor necesare elaborării listei privind principalele atribuții ale
instituției;
b) Identificarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice instituției, precum și
a celor privind dezvoltarea și implementarea standardelor de control managerial intern;
c) Evaluarea/reevaluarea multicriterială a atribuțiilor vulnerabile la corupție;
d) Elaborarea raportului de evaluare/reevaluare a riscurilor și vulnerabilităților la
corupție și a măsurilor de remediere aferente;
e) Elaborarea/revizuirea planului de integritate în funcție de măsurile identificate ca
remedii pentru riscurile de corupție și vulnerabilitățile instituționale;
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f) Implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în Planul de integritate, în
contextul SNA 2021-2025, ce țin de competența exclusivă a instituției;
g) Informarea personalului instituţiei cu privire la Strategia Naţională Anticorupţie
2021 – 2025, promovarea eticii şi integrităţii;
h) Iniţierea încheierii unor protocoale de colaborare cu instituţiile abilitate în domeniul
anticorupţie pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 – 2025;
i) Adoptarea măsurilor necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi
incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt
interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului
neîngrădit la informaţiile de interes public;
j) Susţinerea şi promovarea implementării cadrului legislativ anticorupţie ce vizează,
în principal, prevenirea corupţiei, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea
corupţiei prin măsuri administrative;
k) Promovarea canalelor/mecanismelor de avertizare în interes public şi a politicii
privind protecţia avertizorilor de integritate;
l) Colectarea datelor şi a informaţiilor necesare monitorizării, autoevaluării şi
raportării în contextul SNA 2021-2025;
m) Elaborarea şi transmiterea rapoartelor, documentelor conexe şi a informaţiilor
conform condiţiilor şi termenelor solicitate de către Direcţia de Integritate/Secretariatul
tehnic al SNA 2021-2025;
n) Autoevaluarea anuală şi informarea Direcţiei de Integritate din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti asupra gradului de implementare a planului de integritate pe
instituţie;
o) Autoevaluarea anuală şi informarea Direcţiei de Integritate din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii;
p) Implementarea măsurilor referitoare la Legea nr.251/2004 privind bunurile primite
cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
q) Analizarea, fundamentarea măsurilor suplimentare anticorupţie ce pot fi
implementate şi propunerea acestora spre aprobarea conducerii instituţiei.
Art.6 Atribuţiile specifice persoanelor desemnate în grupul de lucru, prevăzut la art.
5 al prezentei decizii, se detaliază corespunzător fişelor de post şi vor fi aduse la
cunoştinţă celor în drept, prin grija Serviciului Resurse Umane;
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Art.7 Personalul de conducere şi de execuţie este obligat să asigure implementarea
măsurilor anticorupţie necesare, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariţie
a unor fapte de corupţie, astfel încât să fie menţinute la un nivel acceptabil atât
probabilitatea de apariţie a acestora, cât şi impactul resimţit la nivelul activităţilor;
Art.8 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru
responsabil pentru implementarea planului de integritate la nivelul Direcției Generale de
Evidență a Persoanelor a Municipiului București, cu participarea tuturor angajaţilor, iar
Serviciul Relații Publice prin Compartimentul Informatică o va publica pe site-ul instituției www.dgepmb.ro şi o aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sergiu MOCANU

Avizat,
Șef Birou Juridic,
Gabriel Răzvan CRISTEA

Șef Serviciu Resurse Umane,
Monica VĂTU

Întocmit
Consilier integritate
Nicușor CRĂCIUN

Str. Bibescu Voda nr.1, sector 4, Bucureşti, Cod fiscal: 17180127

www.dgepmb.ro

