Clubul Sportiv Şcolar „Triumf” Bucureşti
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate
I. Incidente de integritate
Nr. total de incidente de integritate
Tipul de fapte

Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte
prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției
publice

0

Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de
nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților,
conflictului de interese sau declarării averilor

0

Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile
nejustificate, conflictul de interese sau regimul
incompatibilităților

0

Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit
incidente de integritate
Funcțiile persoanelor
care au săvârșit
incidentele de
integritate

Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere

0

Nr. de sancțiuni
aplicate

Nr. de sancțiuni disciplinare

0

Nr. de sancțiuni administrative

0

Nr. de sancțiuni penale

0

Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare
II. Măsuri de prevenire și/sau control
Nr. total de măsuri propuse:
Descrierea măsurilor

Stadiul implementării

1. Desemnarea prin Decizia directorului nr. 81/24.12.2020 a
coordonatorului pentru întocmirea, implementarea si actualizarea planului
de integritate conform prevederilor HG nr.583/2016.

Implementat

2.Desemnarea prin decizia directorului nr. 83/24.12.2020 a
responsabilului privind completarea si actualizarea formularelor de
integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de catre institutie

Implementat

3. Desemnarea consilierului de etică prin Decizia directorului
nr.68/29.11.2019
4. Întocmirea și difuzarea procedurii operationale PO-F.23 Privind

Implementat

A01-PO-A.15

Implementat
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consilierea etica la nivelul institutiei.
5. Aprobarea Planului de integritate pentru implementarea SNA, la
nivelul institutiei conform deciziei directorului nr.81/24.12.2020
6. Aducerea la cunoştinţă, prin semnatura a tuturor salariaților a:
- Codului de conduită al personalului la nivelul institutiei
7. Transmiterea de chestionare în domeniul eticii şi integrităţii,
conflictului de interese care salariatii unitatii
8. Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.571/2004 prin:
- întocmirea și difuzarea, în vederea implementării, a procedurii de sistem
PS-14 Semnalarea neregularităților;
- registrului neregulilor;
- întocmirea formularului de sesizare nereguli;
9. În respectarea prevederilor Legii nr.251/2004:
- este elaborată decizia directorului nr.82/24.12.2020 privind constituitrea
comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit in
cadrul unor activitati de protocol;
- se va întocmi, anual, procesul verbal cu privire la constatările Comisiei
și se postează pe site-ul institutie
10. Întocmirea și difuzarea procedurii de sistem PS-21 privind evaluarea
riscurilor de coruptie la nivelul institutiei.
11. Întocmirea și difuzarea procedurii de sistem PS-20 privind prevenirea
și gestionarea/soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de
incompatibilitate la nivelul institutiei.
12. Întocmirea și difuzarea procedurii operaționale PO-A.13 privind
prevenirea conflictului de interese în procesul de achiziții publice.
13. Întocmirea și difuzarea procedurii operaționale PO-A.15 privind
evaluarea incidentelor de integritate’’.
14. Participarea consilierului de etică la cursuri în domeniul eticii și
integrității.

A01-PO-A.15

Implementat
Implementat
Implementat
Implementat

Implementat

Implementat
Implementat

Implementat
Implementat
In curs de
implementare
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