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RAPORT NARATIV PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE   

LA NIVELUL CENTRULUI DE PROTECȚIE A PLANTELOR BUCUREȘTI 

 ÎN PERIOADA: 01.01.2022 - 31.12.2022 

 

 
1. Introducere 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale 
anticorupție 2021-2025 (SNA) și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin 
Hotărârea nr. 1269/2021, Centrul de Protecție a Plantelor București (CPPB), asumând 
valorile fundamentale și principiile promovate de SNA pentru perioada 2021-2025, 
recunoscând importanța obiectivelor SNA și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice 
ce țin de competența exclusivă a CPPB, a adoptat Declarația privind asumarea agendei 
de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021-2025, prin care: 
•Se confirmă angajamentul că la nivelul CPPB se dispun toate măsurile pentru ca să nu 
se săvârșească fapte de corupție; 
•Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese 
și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în 
aceasta; 
•Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate 
mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;  
•Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea 
situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea 
interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului 
transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;  
•Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe 
care o reprezintă; 
•Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale 
de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 
•Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea 
cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile 
publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri 
administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de 
monitorizare a SNA; 
•Autoevaluează anual şi informează Primăria Municipiului București  cu privire la gradul 
de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și 
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referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a 
corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-
2025). 
 
2. Activități realizate 
În anul 2022, la nivelul CPPB au fost realizate, în principal următoarele activități: 
- A fost adoptată Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în 

coordonatele SNA 2021-2025, referitoare la asumarea valorilor fundamentale și 
principiilor promovate de SNA pentru perioada 2021-2025 și îndeplinirea măsurilor 
specifice ce țin de competența exclusivă a CPPB; 

- A fost elaborat Planul de integritate al CPPB, în contextul SNA 2021-2025, în care 
sunt cuprinse obiectivele generale și direcțiile de acțiune asumate în vederea 
prevenirii și combaterii corupției, precum și promovarea integrității în cadrul instituției; 

- A fost elaborat Registrul riscurilor de corupție, care surprinde riscurile de corupție 
identificate pe domenii de activitate în care acestea se manifestă , precum și măsurile 
de prevenire și control ale acestora; 

- Au fost aplicate prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informașii de 
interes public. S-au înregistrat și soluționat în termen, 10 solicitări; 

- A fost actualizat în permanență site-ul instituției cu privire la informarea publică, în 
conformitate cu prevederile legale. 

 
 
3. Incidente de integritate și măsuri de remediere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. total incidente de integritate Total: 

Tipul de 
fapte/abateri 

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

Nr. 0 

Nr. infracţiuni de corupţie sau fapte legate de 
nerespectarea regimului interdicţiilor, 
incompatibilităţilor, conflictului de interese sau 
declarării averilor 

Nr. 0 

Nr. încălcări ale obligaţiilor legale privind 
averile nejustificate, conflictul de interese sau 
regimul incompatibilităţilor 

Nr. 0 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care 
au intervenit incidente de integritate 

(Descriere) 

Funcţiile 
persoanelor 
care au 
săvârşit 
incidentele 
de integritate 

Nr. fapte săvârşite de persoane cu funcţii de 
conducere 

Nr. 0 

Nr. fapte săvârşite de persoane cu funcţii de 
execuţie 

Nr. 0 

Nr. sancţiuni 
aplicate 

Nr. sancţiuni disciplinare Nr. 0 

Nr. sancţiuni administrative Nr. 0 

Nr. sancţiuni penale Nr. 0 

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce 
constituie abateri disciplinare 

Exprimată în luni 

0 



MĂSURI DE PREVENIRE ŞI/SAU CONTROL 

 

Nr. total măsuri propuse: 

Descrierea măsurilor Stadiul implementării 

1.  

2.  

3.  

 

4. Bune-practici  
Respectarea standardelor de calitate; 
Creșterea nivelului de încredere; 
Transparență și comunicare; 
Actualizarea în permanență a informațiilor. 
 
 
 
5. Dificultăţi întâmpinate 
Resurse umane insuficiente. 
 
 
 
6. Alte comentarii (dacă este cazul) 
 

 
 

VERIFICAT, 
 

Coordonatorul 
Grupului de lucru responsabil 

pentru implementarea planului de integritate 
în contextul SNA 2021-2025 

 
Mușat Nicoleta Luminița 

 
 
 
 
 

Prenume, nume Funcţie Semnătură Dată 

Întocmit: Vințeanu  
              Marius Emilian 

Consilier  
de etică și integritate 

 14.03.2023 

 


