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ANEXA ir. J
Ia Dispozitia nt

REGUŁAMENTUŁ DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
aI Grupului de Iucru pentru imp]ementarea
Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020
din cadrul UAT COMUNA SĂCĂLAZ. JUDETUL TIMIS
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Capitolul 1. Dispoziţii generale
Art. 1.

Ín conformitate cu art.6 din HG Nr.599ĺ20Î8 si ca urmare a dispoz
itiei nr
este
infiintat Gmpul de lucru pentru imp]ementarea Strategiei Nationala
Anticoruptie 2016-2020.

grup ce asigura constant si permanent identificarea eva1uarea
.monitorizarea si revizuirea
riscurilor de comptie,stabilirea masurilor de interventie si comple
tarea Regístrului riscurilor de
coruptie.
Ârt.2.
Activitatea Grupului de lucru se desfăşoară în conformitate cu preved
erile:
-Hotararii Guvemului,nr. 583/201 6,privind aprobarea Strategieí N ational
e Anticoruptie.pe
perioada 2016-2020a setului de indicatori de performanta,a
riscurilor asociate ohiectivelor si

masurilor de strategie si a surselor de verificare.a inventarului
masurilor de transparenta
institutionala si de prevenire a coruptieia indicatorilor de evaluare,prec
um si a standardelor de
publicare a informatiilor de interes public.
-Hotararii nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei
standard de evaluare
a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor i instituţiilor publice
centrale. împreună cu
indicatorii de estimare a probabilităţii de materiatizare a ńscurilor
de conipţie, cu indicatorii de
estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţ
ie i formatul registrului
riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei
de evaluare a incidentelor de
integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreu
nă cu formatul raportului
anual de evaluare a incidentelor de integritate.
Art.3.

În cadnil UAT Comuna Săcălaz este stabilit, prin act intem. modul
de convocare a
Grupului de lucru, de Juare a deciziilor în cadrul acestuia, precum
şi alte aspecte procedurale
privind funcţionarea Grupului de ]ucru.
Art. 4

Membrii grupului se întâlnesc semestrial sau ori de câte ori e nevoie
, Convocarea se face
de către coordonatoml grupului de lucru.
Art.5.

(1) Grupul de lucm pentru implementarea Strategiei NationaJe Antico
ruptie 2016- 2020
(Comisia), la nivelul UAT Comuna Săcălaz are următoarea compo
nenţă:
a) O persoana din conducerea institutiei-in calitate de sef al grupul
ui de lucru
(presedinte SCIM);
b) Conducători/reprezentanţi ai structurilor care se ocupă de următo
arele activităţi:
integritate. control intern. răspundere disciplinară. audit intern.
resurse umane.
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control intern managerial. achiziţii publice. gestionarea mijloacelor financiare
calitate de membri ai Grupului de Iucru(alege din ei care fac parte din grup)

-
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c) Consilier de etica -consilier de integritate:
d) Prin actul de constituire a Grupului de lucru se desemnează şi secreta
rul acestuia.
(2) La solicitarea coordonatorului, ]a şedinţele Grupului de lucru
pot participa şi alţi
reprezentanţi din compartirnentele UAT Comuna Săcălaz a căror partici
pare este necesară pentru
clarificarea i soluţionarea problemelor discutate.
Art.6.

Grupul de lucru are următoarele atribuţii:
a) identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie:
b) evaluarea riscurilor de corupţie;
c) stabilirea măsuri tor de intervenţie:
d) completarea Registrului riscurilor de corupţie:
e) monitorizarea şi revizuirea riscurilor de corupţie.
Art.7.

Pentru identificarea riscurilor de corupţie, Grupul de lucru are în vedere
:
a) cazuistica incidentelor de integritate care au avut loc la nivelul instituţ
iei:
b) rapoartele de audit intern;
c) rapoarte ale Curţii de Conturi;
d) rapoarte ale autorităţilor de control:
e) chestionare aplicate persoanelor cu funcţii de conducere sau coordo
nare din cadrul
instituţiei sau al structurilor subordonate. coordonate sau aflate sub autorit
ate.
Art.8.

Dacă apreciază că este necesar, Grupul de lucru poate aplica chestionare
şi angajaţilor din
cadrul structurilor care desfăşoară activităţi considerate vulnerabile la
corupţie.
Grupul de lucru poate avea în vedere şi alte surse, cum ar fi articole
de presă. reclamaţii.
petiţi i adresate instituţiei, hotărâri judecătoreşti.
În cazurile prevăzute anterior, actul intern va reglementa şi forma chestio
narului.
În situaţia în care documentele sau informaţíile enumerate mai sus
beneficiază de o
circulaţie restrânsă, actul intern va reglementa şi modul de acces la aceste
documente.
În baza informaţiilor obţinute, Grupul de lucru procedează la analiza
rea activităţilor
vulnerabile la corupţie, precum şi a surselor posibile de riscuri.
Art.9.

Pe baza rezultatelor activităţilor de identificare. descriere şi evalua
re a riscurilor de
corupţie, Grupul de lucru propune măsuri de intervenţie pentru pret'enirea
şi controlul acestora.
Pentru fiecare măsură de intervenţie se stabilesc responsahilul
şi termenut de finalizare a
implementării.

Árt.J5.
Intregul personai aI UAT Comuna Săcălaz pune în aplicare măsurile stahiiite de Grupul
de Iucru pentru implementarea Planului de integritate i ai Strategiei Naţionaie Ánticorupţie
.
Art.1 6.

Prezentui Regulament de Organizare şi Funcţionare aI Grupului de lucru intră în vigoare
Ia data aprohării
Art.1 7.

Dispoziţiile prezentului Regulament se completează ori de câte ori este nevoie. în funcie
de niodiťicărileĺcompletările. reglernentăriie noi care apar în Iegislaţia aplicahilă.

