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Anexa 1 OMAE nr 1568/2022 

 

PLAN DE INTEGRITATE AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE  

PENTRU PERIOADA 2022 - 2025 

 

Măsuri Obiectiv general/ 

obiectiv specific 

Acţiuni principale Indicatori Riscuri Responsabil 

la MAE 

Buget estimat Termen 

OBIECTIV GENERAL 1.  - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional 

Măsura  

3 

 

Obiectiv specific 1.1. 

Implementarea măsurilor 

de integritate la nivel 

național. 

 

Evaluarea anuală a 

modului de implementare 

a Planului de integritate și 

adaptarea acestuia la 

riscurile și 

vulnerabilitățile de 

corupție nou apărute. 

 

Plan de integritate adoptat 

conform art. 6 alin (2) din 

HG nr. 1269/2021 şi 

publicat pe site-ul instituţiei 

conform Anexei nr. 4 

(Standardul general de 

publicare a informațiilor de 

interes public); 

Raport de evaluare anuală 

întocmit şi publicat pe site-

ul instituţiei. 

Caracterul formal al 

demersului de aplicare 

efectivă a HG nr. 

599/2018 și OMAE 

nr.1070/2022 privind 

organizarea și 

funcționarea  Grupului 

de lucru (GdL) pentru 

implementarea 

Metodologiei standard de 

evaluare a riscurilor în 

cadrul MAE/instituții 

subordonate. 

GdL 

CCED 

 

Nu are 

implicaţii 

financiare 

suplimentare 

 

 

Anual 

 

Măsura 

4 

 

Identificarea, analizarea, 

evaluarea şi 

monitorizarea riscurilor 

de corupţie, precum şi 

stabilirea şi 

implementarea măsurilor 

de prevenire şi control al 

acestora, conform HG nr. 

599/2018. 

Registrul riscurilor de 

corupţie completat; 

Nr. de riscuri şi 

vulnerabilităţi identificate; 

Nr. de măsuri de 

intervenţie; 

Formarea profesională a 

membrilor GdL pentru 

aplicarea efectivă a 

metodologiei de evaluare a 

riscurilor. 

Caracterul formal al 

demersului, în absenţa 

aplicării efective a 

metodologiei de evaluare 

a riscurilor. 

 

GdL 

CCED 

Nu are 

implicaţii 

financiare 

suplimentare 

 

Anual 

 

Măsura 

5 

 

Identificarea, evaluarea și 

raportarea unitară a 

incidentelor de integritate, 

conform HG nr. 

599/2018, precum și 

stabilirea unor măsuri de 

prevenire și/sau control ca 

urmare a producerii 

acestora 

Rapoarte întocmite; 

Numărul de incidente 

identificate; 

Nr. și tipul de măsuri de 

prevenire și/sau de control 

luate. 

Identificarea greşită a 

faptelor ca incidente de 

integritate; 

Lipsa de relevanţă a 

datelor provenite din 

greşita încadrare a 

faptelor ca incidente de 

integritate. 

CCED Nu are 

implicaţii 

financiare 

suplimentare 

Anual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Măsura 

6 

 

 

Transmiterea 

contribuțiilor solicitate de 

Secretariatul tehnic și 

participarea la activitățile 

de coordonare și 

monitorizare a SNA. 

 

Participarea la reuniunile 

platformelor de cooperare; 

Transmiterea raportării 

anuale privind 

implementarea măsurilor 

prevăzute în strategie, 

însoţită de anexele 

completate urmare a 

colectării integrale a 

indicatorilor;    

Participarea la misiunile 

tematice de evaluare. 

Transmiterea de date 

incomplete sau cu 

întârziere; 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare 

necesare. 

 

CCED Are implicații 

financiare 

suplimentare în 

măsura 

participării la 

misiunile 

tematice de 

evaluare 

 

Permanent 

 

Măsura 

7 

 

 Intensificarea utilizării 

noului portal al SNA 

pentru creșterea gradului 

de informare a publicului 

despre monitorizarea 

implementării SNA, a 

noilor tendințe și evoluții 

în domeniul integrității. 

Seturi de date încărcate de 

instituțiile vizate (prin 

raportare la obligațiile 

derivate din SNA); 

Nr. de accesări ale 

portalului. 

 

Funcţionarea deficitară a 

portalului; 

Acces limitat la internet; 

Lipsa de acurateţe a 

datelor încărcate; 

Raportarea neunitară. 

 

CCED 

 

Nu are 

implicații 

financiare 

 

Permanent 

 

Măsura  

1 

 

Obiectiv  specific  nr. 1.2. 

 

Îmbunătățirea cooperării 

internaționale în domeniul 

integrității 

 

Promovarea unui rol activ 

al României în cadrul 

inițiativelor regionale și 

internaționale 

anticorupție. 

 

Nr. de evenimente și 

proiecte prin intermediul 

cărora s-a promovat rolul 

activ al RO; 

Nr. și tipul de activități 

desfășurate. 

 

Caracterul formal al 

implicării; 

Rezerve ale celorlalte 

state membre cu privire 

la activitatea RO; 

Neimplementarea 

recomandărilor 

internaţionale adresate 

RO; 

Comunicarea incompletă 

sau tardivă a 

răspunsurilor la 

solicitările transmise de 

organizații 

internaționale. 

DAJ 

DBVCR 

DirPol 

Are implicații 

financiare 

 

Permanent 

 

OBIECTIV GENERAL 2. – Reducerea impactului corupţiei asupra cetățenilor 

Măsura 

3 

 

 Asigurarea unei protecţii 

efective a cetăţenilor care 

sesizează presupuse 

incidente de integritate 

săvârşite de furnizorii de 

servicii publice 

Nr. de sesizări referitoare la 

incidente de integritate 

soluţionate; 

Procentul sesizărilor 

referitoare la incidente de 

Neaplicarea efectivă a 

măsurilor de protecție; 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare 

necesare;  

Necorelarea datelor 

CCED Are implicaţii 

financiare 

Permanent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

integritate raportat la 

numărul total de sesizări 

înregistrate la nivelul 

instituţiei ; 

Măsuri luate ca urmare a 

sesizărilor; 

Nr. şi tip de măsuri de 

protecție aplicate efectiv 

cetăţenilor. 

referitoare la sesizările 

care   s-au aflat pe 

circuitul de soluţionare al 

mai multor instituţii. 

 

Măsura  

4 

 

 Formarea unei culturi 

civice de combatere a 

fenomenului corupţiei 

„mici”, inclusiv prin 

utilizarea noilor 

tehnologii (ex.: social 

media) 

Nr. de sesizări transmise de 

cetăţeni; 

Nr. şi tip de canale utilizate; 

Nr. activități de educație a 

publicului; 

Nr. materiale educative 

diseminate; 

Nr. de mesaje preventive 

(postări) publicate pe 

canalele instituționale de 

comunicare online. 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare 

necesare;  

Neimplicarea cetăţenilor 

în demers; 

Acces limitat la internet; 

Lipsa specialiștilor în 

domeniul comunicării 

online. 

 

 

 

CCED 

DRU 

DCons 

DC 

 

 

Are implicații 

financiare 

 

2021-2025 

 

 

Măsura 

 6 

 

Reglementarea 

transparentă a 

procedurilor de obţinere 

cu celeritate sau în regim 

de urgenţă a serviciilor 

publice. 

Nr. proceduri 

transparentizate privind 

obţinerea cu celeritate sau 

în regim de urgenţă a 

serviciilor publice; 

Nr. de măsuri luate în 

vederea asigurării 

informării efective privind 

procedurile de  obţinere cu 

celeritate (sau în regim de 

urgenţă) a serviciilor 

publice; 

Nr. de servicii publice 

furnizate ca urmare a 

procedurilor de obţinere cu 

celeritate sau în regim de 

urgenţă. 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare 

necesare;   

Neutilizarea procedurilor 

de obţinere cu celeritate 

sau în regim de urgenţă a 

serviciilor publice; 

Stabilirea unor tarife 

disproporționate. 

 

DCons 

 

Are implicații 

financiare 

 

 

2022 

 

Măsura  Evaluarea ex-post a Nr. de măsuri de remediere Absența informațiilor SGA Nu are Permanent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

7 politicilor publice din 

perspectiva performanței 

și a rentabilității 

cheltuielilor publice. 

luate urmare a analizelor 

ex-post. 

 

necesare cu privire la 

eforturile de 

implementare ale 

politicilor publice; 

Lipsa personalului 

specializat pentru 

realizarea unor astfel de 

evaluări; 

Absența informațiilor 

necesare cu privire la 

cheltuieli. 

DirPol 

CAI 

implicaţii 

financiare 

suplimentare 

 

OBIECTIV GENERAL 3. - Consolidarea managementului  instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției 

Măsura 

 1 

Obiectiv  specific  nr. 3.3.  

 

Îmbunătățirea capacității de 

gestionare a eșecului de 

management prin corelarea 

instrumentelor care au 

impact asupra identificării 

timpurii a riscurilor și 

vulnerabilităților 

instituționale 

Auditarea internă, o dată 

la doi ani, a sistemului de 

prevenire a corupției la 

nivelul tuturor 

autorităților publice. 

 

 

Nr. de recomandări 

formulate; 

Gradul de implementare a 

recomandărilor formulate; 

Structuri de audit 

consolidate. 

 

 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare 

necesare; 

Lipsa cooperării din 

partea autorităților 

publice; 

 

CAI 

 

Nu are 

implicaţii 

financiare 

suplimentare 

 

 

O dată la 

doi ani 

 

 

OBIECTIV GENERAL 4. – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare 

Măsura 

1 

 

 Continuarea demersurilor 

României de a deveni 

membru cu drepturi 

depline al OCDE şi al 

grupurilor de lucru 

relevante ale organizaţiei 

(Grupul de lucru Anti-

mită); Aderarea la 

Convenția privind 

combaterea mituirii 

funcționarilor publici 

străini în tranzacțiile 

comerciale 

internaționale, adoptată la 

Paris, la 21 noiembrie 

1997, intrată în vigoare la 

data de 15 februarie 1999. 

Sprijin pentru finalizarea 

implementării proiectului 

comun cu Secretariatul 

OCDE; 

Sprijin pentru 

proiecte/activități  de 

promovare a integrității în 

afaceri. 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve ale statelor 

membre OCDE privind 

extinderea componenței 

grupului de lucru 

 

SdS 

coordonator 

problematică 

DAJ 

Dir.Pol 

DDEc 

AR Franța 

 

Are implicaţii 

financiare 

suplimentare 

 

Permanent, 

cu evaluare 

anuală 

 

 

Măsura 

8 

 Aplicarea standardelor 

aferente open contracting 

data standard/ OCDS 

Nr. seturi de date publicate 

 

Neimplementarea OCDS; 

Nealocare de resurse 

umane și financiare. 

DAPA Are implicaţii 

financiare 

suplimentare 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

OBIECTIV GENERAL 5. - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative 

Măsura 

2 

 

Obiectiv specific nr. 5. 4. 

 

Întărirea rolului de 

coordonare metodologică a 

Corpului de control al prim-

ministrului în domeniul 

controlului administrativ 

desfășurat la nivelul 

administrației publice 

centrale 

Consolidarea capacității 

structurilor de control 

administrativ din 

administrația publică 

centrală de a identifica 

riscurile și 

vulnerabilitățile 

instituționale, implicit pe 

cele ce vizează aspecte de 

integritate 

Resurse umane 

suplimentare alocate; 

Număr controale realizate; 

Număr recomandări 

implementate. 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare 

necesare; 

Nerespectarea planului 

anual de control; 

Neaplicarea 

recomandărilor 

formulate. 

CCED Are implicaţii 

financiare 

suplimentare 

 

Permanent 

 

  

 

 

 


