Planul sectorial de acţiune împotriva corupţiei al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”
2012- 2015
Nivel

Descriere

Indicatori

Surse de verificare

Riscuri

Responsabil

Resurse

Termen

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN CADRUL Registrului Auto Român – Regie Autonomă
Obiectiv
specific
1.1

Măsura
1.1.1

Obiectiv
specific
1.2.

Remedierea vulnerabilităţilor specifice Registrului Auto Român – Regie Autonomă prin implementarea sistematică a
măsurilor preventive
Descriere:

Indicatori:

Autoevaluarea periodică
a gradului de
implementare a
măsurilor preventive
obligatorii.

Date şi informaţii
colectate pentru toţi
indicatorii cuprinşi în
inventor.

Riscuri:

Responsabil:

Coordonatorul
Inexistenţa
unui mecanism planului sectorial
Raport
autoevaluare iniţial de colectare propriu la nivel de
unitate.
elaborat şi transmis sistematică a
Secretariatului
datelor
tehnic al SNA
solicitate
Absenţa
procedurilor de
lucru

Resurse:

Termen:

În limita
bugetului
aprobat

Semestrial

Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la
dispoziţie de către Registrul Auto Român– Regie Autonomă

Descriere:

Măsura
1.2.1

Surse de
verificare:

Indicatori:

Îmbunătăţirea
Nr. de comunicate de
strategiilor de
presă
comunicare pe teme
Nr. de răspunsuri la
anticorupţie cu accent pe solicitările mass-mediei
gestionarea relaţiilor cu
Nr. de emisiuni
publicul şi mass-media

Surse de
verificare:
Strategii de
comunicare
actualizate

1

Riscuri:

Responsabil:

Resurse:

Termen:

Caracter
formal al
documentului
Nealocarea
resurselor
necesare

Conducerea regiei
Centrul de Relaţii
cu Publicul şi
Informare

În limita
bugetului
aprobat

Măsură cu caracter
permanent evaluată
semestrial

Descriere:

Indicatori:

Prevenirea conflictelor Nr. de proceduri anulate
de interese în
de Consiliul Naţional de
gestionarea programului
Soluţionare a
de achiziţii al RAR-RA:
Contestaţiilor

Măsura
1.2.2

-Nediscriminarea,
tratamentul egal,
accesul tuturor agentilor
economici interesaţi de
anunţurile de participare
şi de documentaţiile de
atribuire din cadrul
procedurilor organizate
de RAR-RA prin Biroul de
Atribuire Contracte de
Achiziţii Publice.
-Promovarea concurenţei
între agenţii economici.
-Stabilirea unor criterii
obiective şi echitabile de
calificare şi selecţie a
agenţilor economici
astfel încât să nu se
restricţioneze în niciun
fel participarea acestora
la procedurile de
atribuire a contractelor.

Surse de
verificare:
Dosarul achiziţiei
Documentaţiile de
atribuire trimise
spre publicare în
SEAP

Riscuri:

Responsabil:

Resurse:

Nivel scăzut de Conducerea regiei Resurse Umane
ofertare din
cu o pregătire
partea
Biroul de Atribuire corespunzătoare
în domeniul
operatorilor
Contracte de
achiziţilor
economici.
Achiziţii Publice
publice.
Resurse
Compartimentul
financiare
Investitii
pentru formarea
profesională
continuă a
personalului din
cadrul Biroului
de Atribuire
Contracte de
Achiziţii Publice
în conformitate
cu modificările
legislative
apărute.

Termen:
Permanent

Respectarea
prevederilor OUG
34/2006.

OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE
Obiectiv
specific
2.1

Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul Registrului Auto Român –
Regie Autonomă

2

Descriere:

Măsura
2.1.1

Indicatori:

Asigurarea participării Nr. demersurilor realizate
pentru instruirea
propriilor angajaţi la
cursuri periodice privind angajaţilor cu privire la
procedurile, normele
normele de etică şi de
etice şi de conduită.
etică.

Surse de
verificare:
Chestionare de
evaluare ale
cursurilor.
Rapoarte de
participare.

Riscuri:

Responsabil:

Conducerea regiei.
Tratarea cu
Conducerea
superficialitate
a participării la tuturor structurilor
sesiunile de
organizatorice din
formare
cadrul RAR-RA,
profesională.
după caz.

Resurse:

Termen:

În limita
bugetului
aprobat

Anual

OBIECTIV GENERAL 3
COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE în cadrul Registrului Auto Român – Regie
Autonomă
Obiectiv
specific

Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul Registrului Auto Român – Regie Autonomă

3.1

Descriere:

Măsura
3.1.1

Indicatori:

Surse de
verificare:

Consolidarea structurilor Nr. de angajaţi raportat
de control intern şi
la volumul de activitate. Rapoarte anuale de
Nr. de recomandări
activitate
conştientizarea factorilor
de decizie de la nivelul formulate/implementate
RAR cu privire la rolul
sistemelor de control
intern.

Riscuri:

Responsabil:

Resurse:

Termen:

Resurse
umane
insuficiente

Conducerea regiei,
Compartimentul de
control tehnic
Compartimentul de
Control Financiar
de Gestiune

În limita
bugetului
aprobat

Măsură cu caracter
permanent evaluată
semestrial

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE
MONITORIZARE A SNA
Obiectiv
specific
4.1

Măsura
4.1.1

Aprobarea planului sectorial al Registrului Auto Român – Regie Autonomă şi participarea la sistemul naţional de
monitorizare a SNA
Descriere:

Indicatori:

Informarea angajaţilor
despre procesul de
elaborare a planului
sectorial de integritate

Nr. de angajaţi informaţi
cu privire la elaborarea
planului de acţiune
Modul în care are loc
informarea.

Surse de
verificare:
Comunicat prin
intranet.

3

Riscuri:

Responsabil:

Conducerea regiei
Caracter
exclusiv formal
al informării

Resurse:

Termen:

În limita
bugetului
aprobat

30 de zile de la
adoptarea/actualizarea
SNA

Obiectiv
specific
4.2

Monitorizarea implementării planului anticorupţie al Registrului Auto Român – Regie Autonomă şi participarea la
sistemul naţional de monitorizare a SNA
Descriere:

Măsura
4.2.1

Surse de
verificare:

Adoptarea declaraţiei de Menţiuni exprese privind
aderare la valorile
aderarea la:
Document adoptat
fundamentale,
- valorile fundamentale
şi transmis
principiile, obiectivele şi
- principii
Secretariatului
mecanismul de
- obiective
tehnic al SNA
monitorizare al SNA şi
- mecanismul de
împreună cu planul
comunicarea către
monitorizare
sectorial
Secretariatul tehnic al
Persoane desemnate
SNA
pentru implementarea
strategiei şi a planului
sectorial
Descriere:

Măsura
4.2.2

Indicatori:

Indicatori:

Surse de
verificare:

Participarea Registrului Nr. de persoane/instituţie
Auto Român – Regie
participante la lucrările Liste de participanţi
Minute
Autonomă la activităţile
platformelor de
de monitorizare ale SNA
Rapoarte naţionale
cooperare
semestriale şi
Nr. de experţi/instituţie
anuale publicate
participanţi la misiunile
tematice de evaluare

4

Riscuri:

Responsabil:

Resurse:

Termen:

Conducerea regiei

În limita
bugetului
aprobat

90 de zile de la
adoptarea/actualizarea
SNA.

Responsabil:

Resurse:

Termen:

Coordonatorul
planului sectorial
al
Registrului Auto
Român – Regie
Autonomă
Persoana
desemnată pentru
colaborarea la
nivel de expert

În limita
bugetului
aprobat

-semestrial
-anual

------

Riscuri:

-------

