
 

 
      Casa Județeană de Pensii Botoșani 

 
Anexa nr. 6 la H.G. nr. 599/2018 

 
Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2021 

 

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 funcţiei publice 

0 

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

0 

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

0 

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

Nu este 
cazul 

Funcțiile persoanelor care au 
săvârșit incidente de integritate 

Nr. de fapte săvârşite de persoane cu funcţii de  
conducere 0 

 Nr. de fapte săvârşite de persoane cu funcţii de  
execuție 0 

Nr. de sancţiuni aplicate Nr. de sancţiuni disciplinare 0 
 Nr. de sancţiuni administrative 0 
 Nr. de sancţiuni penale 0 

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare Nu este 
cazul 

 
II. Măsuri de prevenire şi/sau control 

 
Nr. total de măsuri propuse: 12 

Descrierea măsurilor Stadiul implementării 
1. Asigurarea respectării 
prevederilor privind accesul la 
informaţii de interes public şi 
a celor privind transparenţa 
procesului decizional (Măsura 
nr. 1.1.1) 

IMPLEMENTATĂ: 
● Casa Judeţeană de Pensii Botoşani a comunicat, din oficiu, 
următoarele informaţii de interes public: (a) actele normative 
care reglementează organizarea şi funcţionarea CJP Botoşani 
(http://pensii-botosani.ro/despre-institutie/legislatie/); (b) 
structura organizatorică (http://pensii-botosani.ro/despre-
institutie/organizare/), atribuţiile serviciilor/compartimentelor 
(http://pensii-botosani.ro/despre-institutie/organizare/), 
programul de funcţionare, programul de audienţe al CJP Botoşani 
(http://pensii-botosani.ro/contact/); (c) numele şi prenumele 
persoanelor din conducerea CJP Botoşani şi ale funcţionarului 
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (http://pensii-
botosani.ro/contact/); (d) coordonatele de contact ale CJP 
Botoşani, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 
adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet (http://pensii-
botosani.ro/contact/); (e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul 
contabil (http://pensii-botosani.ro/informatii-de-interes-
public/buget/bugetul-anual/); (f) programele şi strategiile proprii 
(http://pensii-botosani.ro/despre-institutie/programe-si-strategii-
proprii/); (g) lista cuprinzând documentele de interes public 
(http://pensii-botosani.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-
informatii-de-interes-public/); (h) lista cuprinzând categoriile de 
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Nr. total de măsuri propuse: 12 

Descrierea măsurilor Stadiul implementării 
documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (http://pensii-
botosani.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-de-
interes-public/); (i) modalităţile de contestare a deciziilor CJP 
Botoșani, în situaţia în care persoana se considera vătămată în 
privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 
solicitate (http://pensii-botosani.ro/informatii-de-interes-
public/solicitare-informatii-de-interes-public/). 
● Casa Județeană de Pensii Botoşani a publicat şi actualizat anual 
un buletin informativ care cuprinde informaţiile prevăzute la 
alineatul anterior (http://pensii-botosani.ro/informatii-de-
interes-public/buletinul-informativ-al-informatiilor-de-interes-
public/). 
● Casa Județeană de Pensii Botoşani dă, din oficiu, publicităţii un 
raport anual de activitate (http://pensii-botosani.ro/despre-
institutie/rapoarte-si-studii/). 
● Accesul la informaţiile de interes public, comunicate din oficiu, 
se realizează prin: (a) afişare la sediul CJP Botoşani, precum şi în 
pagina de Internet proprie; (b) consultarea lor la sediul instituţiei, 
la nivelul Compartimentului Comunicare şi Relaţii Publice. 
● Conform Raportului anual de evaluare a implementării Legii nr. 
544/2001, în anul 2021 nr. total de răspunsuri formulate la solicitări 
de informaţii de interes public a fost de 250, din care: 250 de la 
persoane fizice şi 0 de la persoane juridice; după modalitatea de 
adresare, 1 a fost pe suport de hârtie, 0 format electronic şi 249 
verbale 

2. Elaborarea și implementarea unei 
metodologii privind colectarea 
recomandărilor cetățenilor şi 
organizațiilor asupra proiectelor de 
acte normative/documente de 
politică publică aflate în consultare 
public (Măsura nr. 1.1.2) 

IMPLEMENTATĂ: 
● Conform Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 
52/2003, în anul 2021 Casa Județeană de Pensii Botoșani nu a fost 
implicată în procesul de elaborare a unor acte normative 

3. Asigurarea respectării 
angajamentelor asumate 
privind creșterea transparenţei 
și standardizarea afișării 
informațiilor de interes public 
aprobate de Guvernul României 
(Măsura nr. 1.1.4) 

IMPLEMENTATĂ: 
● Informaţiile comunicate din oficiu sunt prezentate în format 
electronic, fiind afişate pe pagina de internet a Casei Judeţene de 
Pensii Botoșani, pe următoarele secţiuni: „Despre Instituţie”, 
„Informaţii de interes public” şi „Contact”, în conformitate cu 
prevederile art. 8, alin. 2, din HGR nr. 123/2002 de aprobare a 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, dar şi ale 
prevederilor din Anexa la ”Memorandumul privind Creşterea 
transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes 
public”, aprobat în Şedinţa de Guvern din data de 02.03.2016 

4. Auditarea internă, o dată la 
doi ani, a sistemului de 
prevenire a corupţiei la nivelul 
CJP Botoşani (Măsura nr. 
2.1.1) 

IMPLEMENTATĂ: 
În anul 2021, la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani s-a 
derulat o misiune de audit cu tema ”Evaluarea sistemului de 
prevenire a corupţiei – an 2021”, conform Planului anual de audit 
public intern pe 2021 nr. 66.439 din 26.11.2020, elaborat la 
nivelul Compartimentului Audit Public Intern şi aprobat de 
directorul executiv al instituției. Misiunea a fost încheiată prin 
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Descrierea măsurilor Stadiul implementării 
Raportul de audit nr. 39.846 din 02.07.2021 (Obiectivele acțiunii 
de auditare: 1. Sinteza constatărilor și recomandărilor formulate 
în raportul de audit intern cu tema ”Evaluarea sistemului de 
prevenire a corupției – an 2020”; 2. Stadiul implementării 
recomandărilor formulate). 

5. Consolidarea statutului şi a 
rolului consilierului de etică 
(Măsura nr. 2.2.2.) 

IMPLEMENTATĂ: 
● În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor codului de conduită, 
prin Decizia nr. 107/16.11.2021 a directorului executiv al CJP 
Botoşani a fost desemnată pe o perioadă de 3 ani, doamna 
Marcela Neamţu, din cadrul Compartimentului de Resurse Umane - 
funcţionar public pentru consilierea etică şi monitorizarea 
respectării normelor de conduită. 
● La nivelul Casei Judeţene de Pensii Botoşani a fost alocat un 
spaţiu potrivit pentru realizarea consilierii etice a personalului 
(Camera nr. 212); 
● În vederea realizării procesului de raportare, consilierul de etică 
este înregistrat în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie în acest 
sens de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe pagina 
de internet www.anfp.gov.ro - secţiunea "Consilier de etică". 
● Prin decizie administrativă a conducătorului instituţiei publice, 
fișa postului a fost completată cu atribuţiile consilierului de etică, 
în conformitate cu prevederile art. 454 din O.U.G. nr. 57/2019, cu 
respectarea art. 8 din H.G. nr. 931/2021.  
● Prin link-urile puse la dispoziție de Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici:  

- https://consultareanfp.limequery.com/392729?lang=ro; 
- https://consultareanfp.limequery.com/392729?lang=ro, 

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din ONAFP nr. 
26/2022, au fost transmise: 

» Anexa nr.1 - privind implementarea principiilor aplicabile 
conduitei profesionale a funcționarilor publici și a  
normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici în 
cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani; 
» Anexa nr.2 – privind implementarea procedurilor 
administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în 
cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani. 

● Evaluarea activităţii consilierului de etică, în conformitate cu 
prevederile art. 455 din OUG nr. 57/2019. 
● Conducerea unui registru de evidenţă privind asigurarea 
consilierii etice la nivelul CJP Botoşani; 
● Elaborarea raportului periodic privind respectarea normelor de 
conduită, prin cuprinderea a cel puţin a următoarelor date: (a) numărul 
şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de 
conduită profesională; (b) categoriile şi numărul de funcţionari publici 
care au încălcat principiile şi normele de conduită; (c) cauzele şi 
consecinţele nerespectării normelor de conduită; (d) evidenţierea 
cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub 
presiunea factorului politic (art. 457, alin. 1 din OUG nr. 57/2019). 
● Transmiterea raportului privind respectarea normelor de conduită 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (art. 457 alin. 1 din 
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Descrierea măsurilor Stadiul implementării 
OUG nr. 57/2019), printr-o modalitate care se va stabili ulterior prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici (art. 451 alin. 3 din OUG nr. 57/2019). 
● Publicarea raportului privind respectarea normelor de conduită 
pe site-ul propriu şi comunicarea acestuia, la cerere, oricărei 
persoane interesate (art. 457, alin. 2 din OUG nr. 57/2019). 

6. Creşterea integrității 
publice prin consolidarea 
instituției avertizorului de 
integritate (Măsura nr. 2.2.3) 

IMPLEMENTATĂ: 
● În vederea creşterii integrităţii publice, prin consolidarea 
instituţiei avertizorului de integritate şi, respectiv, pentru 
aplicarea măsurii nr. 9 din Anexa 3 - „Inventarul măsurilor de 
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi 
indicatorii de evaluare” la HGR nr. 583/2016,  

7. Organizarea unor sesiuni de 
instruire pentru funcționarii 
publici (debutanți, pe 
parcursul perioadei de 
stagiu/definitivi), în vederea 
familiarizării cu Codul de Etică 
și Conduită Profesională şi 
aplicarea normelor disciplinare 
(Măsura nr. 3.1.2) 

PARȚIAL IMPLEMENTATĂ: 
● CNPP nu a organizat, în anul 2021, sesiuni de instruire pentru 
funcționarii publici ai Caselor Teritoriale de Pensii, în vederea 
familiarizării acestora cu Codul de Etică şi Conduită Profesională și 
aplicarea normelor disciplinare. 
● Prin proiectul „Consolidarea capacității administrative a 
secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 
2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”, în 
perioada 16.02.2021 – 17.02.2021 a fost organizată o sesiune de 
instruire cu participarea consilierului de etică la cursul de 
instruire cu tema ”Etică și integritate instituțională” 

8. Aplicarea de sancţiuni 
disciplinare cu caracter 
disuasiv pentru încălcarea 
standardelor etice şi de 
conduită anticorupţie la 
nivelul tuturor funcţiilor şi 
demnităţilor publice (Măsura 
nr. 4.1.3) 

IMPLEMENTATĂ: 
● La nivelul funcţiilor publice din cadrul Casei Județene de Pensii 
Botoșani, în anul 2021 nu a fost cazul aplicării de sancţiuni 
disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor 
etice şi de conduită anticorupţie. 

9.Evaluarea anuală a modului 
de implementare a planului, 
prin consultarea angajaţilor în 
procesul de actualizare a 
planului de integritate (5.1.1). 

IMPLEMENTATĂ: 
● În procesul de elaborare a ”Planului de integritate pentru 
implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025, la 
nivelul CJP Botoșani”, aprobat prin Decizia nr. 61 din 26.07.2021 
a directorului executiv al instituţiei, au fost consultaţi purtătorul 
de cuvânt, care este şi responsabil de asigurarea respectării Legii 
nr. 52/2003 (Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice), 
auditorul intern (Compartimentul Audit Public Intern), consilierul 
de etică (Compartimentul Resurse Umane), membrii comisiei de 
disciplină constituită la nivelul instituţiei şi, nu în ultimul rând, 
conducătorul instituţiei. 

10. Evaluarea anuală a 
modului de adaptare a 
planului la riscurile și 
vulnerabilităților nou apărute, 
prin actualizarea acestora  la 
nivelul CJP Botoșani (Măsura 
nr. 5.1.2) 

IMPLEMENTATĂ: 
● La nivelul Casei Judeţene de Pensii Botoșani a fost elaborat  
”Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție” – Anexa nr. 1 
și ”Registrul riscurilor de corupție” - Anexa nr. 2 la Decizia nr. 86 
din 14.05.2020 a directorului executiv al Casei Județene de Pensii 
Botoșani 
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11. Actualizarea măsurilor de 
remediere a vulnerabilităților 
specifice instituției, precum și 
a celor de implementare a 
standardelor de control 
managerial intern (Măsura nr. 
5.1.3) 

IMPLEMENTATĂ: 
● Prin intermediul ”Raportul de monitorizare a riscurilor de 
corupție” – Anexa nr. 1, au fost stabilite 22 de măsuri de 
intervenție, la nivelul CJP Botoşani. 
● Totodată, prin intermediul ”Registrului general de riscuri al 
Casei Județene de Pensii Botoșani - 2021” nr. 60.498 din 
18.10.2021, au fost definite strategiile adoptate 
(tratare/monitorizare, etc.) în vederea eliminării riscurilor 
asociate obiectivelor/activităţilor specifice instituției 

12. Transmiterea contribuţiilor 
solicitate de secretariatul 
tehnic și participarea la 
activitățile de coordonare și 
monitorizare ale strategiei 
(Măsura nr. 5.1.6) 

● Ca urmare a adresei nr. H194 din 26.01.2021 a Casei Naționale 
de Pensii Publice, CJP Botoșani a înaintat la CNPP ”Situația 
incidentelor de integritate din cadrul Casei Județene de Pensii 
Botoșani, pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021” nr. 11612 din 
22.02.2022. 
● Potrivit cerinţelor formulate prin adresa CNPP nr. 
C251/T.M./20.10.2016, CJP Botoșani a completat următoarele 
documente pe care le-a transmis CNPP: ”Declarația de aderare la 
valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de 
monitorizare al Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025”, 
adoptată prin Decizia nr. 100 din 25.10.2016 a directorului 
executiv al CJP Botoșani; ”Registrul de evaluare a riscurilor și 
vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere” nr. 
72.975 din 26.10.2016. 

 
Director Executiv, 

Cristina-Elena ANTON 
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