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PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

OBIECTIVUL GENERAL 1 – CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL
Obiectiv
specific
1.1

Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CNAS
Indicatori de performanţă

Surse de
verificare

Nr. crt.

Măsura

Riscuri

1.1.1

Adoptarea şi distribuirea în
cadrul instituţiei a declaraţiei
privind asumarea unei agende
de integritate organizaţională;

1. Declaraţie adoptată;
2. Declaraţie distribuită

1.Declaraţie
-Adoptarea
unei 1.CSA întocmeşte;
semnată
şi declaraţii
neadaptate 2.
CNAS
–
transmisă
contextului instituţional; conducătorul
Secretariatului
instituţiei aprobă;
tehnic SNA;
3. Coordonatorul
2. Site-ul CNAS
SNA la nivelul
CNAS distribuie/
postează pe site

1.1.2

Adoptarea şi distribuirea în
cadrul instituţiei a planului de
integritate, urmare consultării
angajaţilor şi a evaluării de risc
conform HG nr. 599/2018 şi
asigurarea resurselor necesare
implementării acestuia;

1. Plan de integritate
adoptat;
2.
Persoane
desemnate
pentru
monitorizarea
implementării planului de
integritate

1.Ordinul
preşedintelui
CNAS
de
aprobare
a
planului
de
integritate şi de
desemnare
a
coordonatorului
strategiei;
2.Site-ul CNAS

-Caracter
exclusiv
formal al consultării;
-Nealocarea resurselor
umane necesare
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Responsabil

1. CSA întocmeşte
Planul
de
integritate şi îl
transmite
structurilor
de
specialitate
pentru propuneri;
2.
CNAS
–
conducătorul
instituţiei aprobă;

Observaţii

Resurse

Termen

Nu are
implicaţii
financiare
suplimentare

Martie
2022

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;
Măsură realizată – prin
adresa
CNAS
nr.
P1516/23.02.2022

Iunie 2022

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

Nu are
implicaţii
financiare
suplimentare

1.1.3

Evaluarea anuală a modului de
implementare a planului şi
adaptarea acestuia la riscurile şi
vulnerabilităţile nou apărute;

1. Nr. de riscuri şi
vulnerabilităţi nou apărute;
2.Plan
de
integritate
modificat

1.Raport
de
evaluare
a
riscurilor
şi
vulnerabilităţilor
elaborat;
2.Site-ul CNAS

-Caracter formal al
demersului în absenţa
aplicării
efective
a
metodologiei
de
evaluare a riscurilor

1.1.4

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;

Identificarea,
evaluarea
şi
raportarea unitară a incidentelor
de integritate, conform HG nr.
599/2018, precum şi stabilirea
unor măsuri de prevenire şi/sau
control
urmare
producerii
acestora;

Raport
de
evaluare
a
riscurilor,
precum
şi
a
măsurilor
de
prevenire
și
control elaborat;
Minuta încheiată
în urma întâlnirii
Grupului
de
lucru
Site-ul CNAS

-Caracter
formal
al
demersului în absenţa
aplicării
efective
a
metodologiei
de
evaluare a riscurilor

1.1.5

1. Registrul riscurilor de
corupţie completat:
Nr.
de
riscuri
şi
vulnerabilităţi identificate;
- Nr. de măsuri de
intervenţie;
2.
Nr. de întâlniri ale
Grupului de lucru pentru
aplicarea
efectivă
a
metodologiei de evaluare a
riscurilor
1.Raport întocmit:
-Nr.
de
incidente
identificate;
- Nr. şi tipul de măsuri de
prevenire luate

-Identificarea greşită a
faptelor ca incidente de
integritate;
-Lipsa de relevanţă a
datelor provenită din
greşita
încadrare
a
faptelor ca incidente de
integritate
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3. CSA transmite
DGTI Planul de
integritate
aprobat pentru a
fi postat pe site;
4. CAS
1.
CNAS
DGCA/DA/CSA
întocmeşte,
pe
baza datelor şi
informaţiilor
comunicate
de
către structurile
de specialitate ale
CNAS şi de către
Comisia
de
monitorizare
a
sistemului
de
control
intern
managerial;
2.Conducerea
instituţiei aprobă.
3. CAS
1.CNAS - Grupul
de lucru

1.CNAS/DRUSEP
–consilierul
de
integritate
transmite
DGCA/DA/CSA;
2.CAS

Nu are
implicaţii
financiare
suplimentare

Anual

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

Nu are
implicaţii
financiare
suplimentare

Anual

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

Nu are
implicaţii
financiare
suplimentare

Anual

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

1.1.6

1.1.7

Transmiterea
contribuţiilor
solicitate de secretariatul tehnic
şi participarea la activităţile de
coordonare şi monitorizare a
strategiei;

Intensificarea utilizării noului
portal al SNA pentru creşterea
gradului de informare al
publicului despre monitorizarea
implementării SNA, a noilor
tendinţe şi evoluţii în domeniul
integrităţii

Nr. crt.

Măsura

2.1

Consolidarea profesionalismului
în cariera personalului din
sectorul public, inclusiv prin
aplicarea
efectivă
a
mecanismelor de evaluare a
performanţelor,
evitarea
numirilor temporare în funcţiile
publice
de
conducere,
transparentizarea procedurilor
de recrutare în sectorul public şi
asigurarea stabilităţii funcţiei
publice;

2.2

Formarea unei culturi civice de
confruntare
a
fenomenului
corupţiei ”mici”, inclusiv prin
utilizarea noilor tehnologii (de
exemplu, social media)

1.Participarea la reuniunile
platformalor de cooperare;
2.Transmiterea
raportării
privind
implementarea
măsurilor
prevăzute
în
strategie, însoţită de anexele
completate
urmare
a
colectării
integrale
a
indicatorilor;
3.Participarea la misiunile
tematice de evaluare
1.Seturi de date încărcate de
CNAS în vederea creşterii
gradului de informare al
publicului
despre
monitorizarea
implementării SNA;
2. Nr. de accesări ale
portalului

Minute;
Raport transmis
către
secretariatul
tehnic;

-Transmiterea de date CNAS/DGCA/DA
incomplete
sau
cu /CSA
întârziere;
-Nealocarea resurselor
umane necesare

Adrese
de
corespondenţă;
Site-ul CNAS
-Funcţionarea deficitară 1.CNAS/DGCA/D
a portalului;
A/CSA;
-Raportare neunitară
2.CNAS/DGTI;
3.CAS

Nu are
implicaţii
financiare
suplimentare

Permanent

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

Nu are
implicaţii
financiare
suplimentare

Permanent

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

OBIECTIVUL GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR
Surse de
Indicatori de performanţă
Riscuri
Responsabil
Resurse
verificare
1.Nr. şi tipul măsurilor Site-ul CNAS;
-nealocarea resurselor 1.Conducerea
Resurse
dispuse urmare evaluărilor Situaţie
umane și financiare CNAS;
umane;
realizate;
centralizată
necesare
2.DRUSEP;
2.Nr. posturi de conducere
3.CAS
ocupate cu titlu permanent;
3. Procentul posturilor de
conducere ocupate cu titlu
permanent prin raportare la
numărul total al posturilor
de conducere din instituţie;
4. Tip de măsuri luate în
vederea
asigurării
vizibilităţii
anunţurilor
aferente procedurilor de
recrutare
1. Nr. şi tip de canale Site-ul CNAS;
-lipsa unei platforme 1.CNAS/SRAPPC; Resurse
utilizate;
Pagina Facebook centralizate automate 2.CNAS/DGCA/D umane
2. Nr. materiale educative/ a CNAS
de
analiză
a A/CSA;
informative;
informaţiilor din social 3.CNAS/DGTI;
3. Nr. de mesaje preventive
media relevante pentru 4. CAS
(postări)
publicate
pe
CNAS;
canalele instituţionale de
-Lipsa personalului de
comunicare
online
specialitate
dedicat
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Termen

Observaţii

Permanent

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

2021-2025

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

(Facebook)

pentru
gestionarea
platformei;
-inexistenţa unui articol
bugetar în bugetul
CNAS care să prevadă
cheltuielile
de
informare/publicitate

OBIECTIVUL GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI
Obiectiv
specific
3.1
Nr. crt.
3.1.1

Obiectiv
specific
3.3
3.3.1

Eficientizarea măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative, precum şi prin asigurarea implementării lor efective
Măsura
Asigurarea de către CNAS
aplicării efective şi unitare
legislaţiei de transpunere
Directivei
2019/1937
structurile subordonate

Indicatori de performanţă
a
a
a
în

1.
Elaborarea/actualizarea
Procedurii
privind
semnalarea neregularităţilor
şi protecţia persoanelor care
reclamă ori semnalează
neregularităţi;
2.
Nr.
de
măsuri
administrative
adoptate
pentru înlăturarea cauzelor
sau circumstanţelor care au
favorizat
încălcarea
normelor, diferenţiat pe
tipologii;
3. Nr. de situaţii de
represalii la locul de muncă;
4. Nr. de plângeri depuse în
instanţă

Surse de
verificare
Procedura privind
semnalarea
neregularităţilor şi
protecţia
persoanelor
care
reclamă
ori
semnalează
neregularităţi
la
nivelul CNAS;
Decizii
ale
conducerii CNAS
referitoare
la
măsurile
administrative
adoptate pentru
înlăturarea
cauzelor
sau
circumstanţelor
care au favorizat
încălcarea
normelor

Riscuri
-nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare

Responsabil

Resurse

1.CNASUmane
conducerea
instituţiei;
2.CNAS-DRUSEP;
3.CNAS
DGCA/DA/CSA;
4. CAS

Observaţii

Termen
Permanent

Măsură
obligatorie
conform HG nr. 1269/2021;

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale
Auditarea internă, o dată la doi
ani, a sistemului de prevenire a
corupţiei la nivelul CNAS/CAS

1.
Nr.
recomandări Raport de audit;
formulate;
2. Gradul de implementare a
recomandărilor formulate;
3. Gradul de implementare a
măsurilor de prevenire a

-Nealocarea resurselor CNAS-DAPI
umane necesare
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Nu are
implicaţii
financiare
suplimentare

O dată
doi ani

la

Măsura este obligatorie
conform HG nr. 1269/2021

corupţiei,
conform
raportului de audit public
intern aprobat
Obiectiv
specific
4.1

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate

Nr. crt.

Măsura

4.1.1

Consolidarea mecanismului de
prioritizare a alocărilor bugetare
şi evaluare a oportunităţii
deciziilor MS şi CNAS privind
utilizarea fondurilor publice
conform
unor
metodologii
specifice;

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Indicatori de performanţă

Surse de
verificare

1.Mecanism de prioritizare a Site-ul MS;
investiţiilor consolidat;
Site-ul CNAS
2.Personal
angajat
mecanism consolidat;

Riscuri

Responsabil

Resurse

Termen

Observaţii

-Nealocarea
umane şi
necesare

resurselor 1. MS;
financiare 2.conducerea
CNAS

Buget
MS/CNAS

2023

Măsura este obligatorie
pentru MS şi CNAS
conform HG nr. 1269/2021;

Site-ul MS;
Site-ul CNAS

-Nealocarea
umane şi
necesare

resurselor 1. MS;
financiare 2.conducerea
CNAS

Buget
MS/CNAS

2022

Măsura este obligatorie
pentru MS şi CNAS,
conform HG nr. 1269/2021.

Site-ul MS;
Site-ul CNAS

-Neadoptarea
actului 1. MS;
Buget
normativ;
2.DGCA/
MS/CNAS
-Deficitul de resurse conducerea CNAS
umane la nivelul CNAS

2022

Măsura este obligatorie
pentru MS şi CNAS,
conform HG nr. 1269/2021.

şi

Suplimentarea şi consolidarea 1.Modificarea
structurilor
de
control
şi regulamentului
de
intergitate ale MS şi CNAS
organizare şi funcţionare al
MS şi CNAS;
2. Nr. de parteneriate
realizate
cu
instituţii
naţionale şi internaţionale
specializate în prevenirea
fraudelor şi corupţiei în
sănătate (ex. EHFCN)
Instituirea la nivelul MS şi 1. Ordin al ministrului
CNAS a unui mecanism comun sănătăţii şi al preşedintelui
de monitorizare şi control al CNAS pentru definirea
furnizorilor din sistemul de metodologiei
de
asigurări sociale de sănătate;
monitorizare şi control în
cadrul aţiunilor de control
comune pentru furnizorii
din sistemul de asigurări
sociale de sănătate;
2. Numărul de controale
realizate de către fiecare
instituţie
Desfăşurarea
de
activităţi 1. Număr şi tip de activităţi
continue
de
îndrumare organizate;
metodologică pe teme privind
transparenţa, etica şi integritatea 2. Feed-back al grupului
dedicate
personalului
din ţintă.
sistemul de sănătate publică

Activităţi
aprobate;
Liste
participanţi

-Nealocarea resurselor 1. MS;
umane şi financiare 2.conducerea
de necesare;
CNAS
-Lipsa de interes din
partea grupului ţintă
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Resurse umane
şi financiare

Permanent

Măsura este obligatorie
conform HG nr. 1269/2021

Obiectiv
specific
4.5
4.5.1

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate
Aplicarea standardelor
open contracting data

aferente 1.Nr.
seturi
publicate;

de

date Site-ul CNAS

Neimplementarea
1.CNAS/DGTI;
OCDS de către CNAS 2.CAS
(Standard de date de
contractare deschisă);
-Nealocarea resurselor
umane şi financiare
necesare

Resurse umane
şi financiare

2022

Măsura este obligatorie
conform HG nr. 1269/2021

NOTE:
*Planul de integritate al CNAS a fost întocmit prin raportare la obiectivele şi acţiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competenţă al CNAS şi cu luarea în considerare a
responsabilităţilor stabilite în sarcina CNAS prin intermediul acestei strategii;
**Obiectivele generale şi măsurile cuprinse în planul de integritate se aplică în mod corespunzător şi instituţiilor subordonate cu responsabilităţi în punerea în aplicare a prevederilor Strategiei.
Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul CNAS, în perioada 2021 - 2025, a Strategiei naţionale anticorupţie
SNA – Strategia naţională anticorupţie;
MS – Ministerul Sănătăţii
CNAS – Casa Naţională de asigurări de Sănătate;
CAS – Casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
DGTI – Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei;
DAPI – Direcţia Audit Public Intern;
DRUSEP – Direcţia Resurse Umane, Salarizare şi Evaluare Personal;
DGCA – Direcţia Generală Control şi Antifraudă;
DA – Direcţia Antifraudă;
CSA – Compartimentul Strategie Anticorupţie;
SRAPPC – Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt.

DIRECŢIA GENERALĂCONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Valentin-George IONESCU

DIRECTOR,

DIRECŢIA ANTIFRAUDĂ
DIRECTOR ,
Marius-Sorin BOGDĂNESCU

Ruxandra CEAUŞU

Întocmit,
Cons. Eliza GÎSCĂ
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