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INVENTARUL MASURILOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE PENTRU SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA (2016‐2020) 

 

 

Nr Crt Masura preventiva Sediul materiei Indicatori relevanti Unitati/procente 

1 Codul de etica  Ordin 400/2015 pentru 
aprobarea Codului 
Controlului   intern/ 
managerial la entitatile 
publice; 

 Regulamentul de 
organizare si functionare 
al Societatii Uzina 
Mecanica Plopeni SA; 

 Regulamentul Intern al 
Societatii Uzina 

 Numar de sesizari privind 
incalcari ale normelor 

 Numar de sesizari in curs de 
solutionare 

 Numar de sesizari 
solutionate 

 Durata procedurilor 

 Numar de decizii prin care  
s-a confirmat incalcarea 

 



Mecanica Plopeni Sa; 

 Decizii interne; 

normei; 

 Numar de masuri dispuse 
deferentiate pe tipuri; 

 Numar de decizii ale 
comisiei anulate sau 
modificate in instanta; 

 Gradul de cunoastere de 
catre angajati a codului de 
etica, regulamentelor, 
deciziilor; 

 Numar de activitati de 
formare privind normele de 
conduita; 

 Numarul persoanelor care au 
fost instruite prin intermediul 
actiunilor de de formare 
profesionala; 

 Numarul de masuri 
administrative adoptate 
pentru inlaturarea cauzelor 
sau circumstantelor care au 
favorizat incalcarea 
normelor; 

 Numar de persoane/institutie 



care au savarsit abateri 
disciplinare; 

 Numar de persoane care au 
savarsit in mod repetat 
abateri de la normele 
respective; 

2 Declararea averilor  Legea nr. 176 din 1 
septembrie 2010 
(actualizata) 
privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea altor acte 
normative; 
 

 Legea nr. 161 din 19 
aprilie 2003 (actualizata) 
privind unele măsuri 
pentru asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor 

 Numar de persoane care au 
obligatia depunerii 
declaratiei de avere; 

 Numar de persoane care nu 
au depus in termen declaratii 
de avere; 

 Numar de persoane care nu 
au depus declaratii de avere; 

 Numar de sesizari ale ANI; 

 Numar de decizii ANI ca 
urmare a sesizarilor 
transmise de institutie; 

 Numar de decizii ale ANI 
puse in aplicare ; 

 Numar de hotarari ale 
instantelor de judecata ca 

 



publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea coruptiei; 
 

 
 Legea  nr 78/2000 

(actualizata)  pentru 
prevenirea, descoperirea 
si sanctionarea faptelor de 
coruptie; 

 
 

urmare a sesizarilor ANI; 

 Numar ale masuilor 
administrative adoptate 
pentru inlaturarea cauzelor 
sau circumstantelor care au 
favorizat incalcarea normelor 
privind declararea averilor; 

 Gradul de cunoastere de 
catre angajati  a normelor 
juridice  privind declararea 
averilor; 

 Numar de activitati  de 
formare privind declaratiile 
de avere; 

 Numar de persoane care au 
fost instruite prin intermediul 
actiunilor de formare 
profesionala; 

3. Declararea cadourilor  Legea nr 251/2004 
privind unele masuri 
referitoare la bunurile 
primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor atiuni de 
protocol in exercitarea 

 Numar de cadouri primite si 
inregistrate in registrul de 
cadouri; 

 Publicarea anuala a 
inventarului pe site-ul 
institutiei (in caz de existenta 

 



mandatului sau a functiei; 

 Legea  nr 78/2000 
(actualizata)  pentru 
prevenirea, descoperirea 
si sanctionarea faptelor de 
coruptie; 

 
 

a bunurilor primite cu titlu 
gratuit in lumina Legii nr 
251/2004); 

 Numar de situatii in care s-a 
achizitionat cadouri; 

 Valoarea cadourilor 
achizitionate; 

 Valoarea cadourilor primite 
(per cadou si in total); 

 Valoarea bunurilor 
valorificate; 

4 Conflicte de interese  Legea nr. 176 din 1 
septembrie 2010 
(actualizata) 
privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea altor acte 
normative; 

 Numar de declaratii de 
abtinere; 

 Numar de situatii in care 
superiorul ierarhic a dispus 
inlocuirea persoanei aflata in 
situatia de poterntila conflict 
de interese; 

 Numar de sesizari primite de 
institutie de la terte persoane 
cu privire la existenta unui 
conflict de interese; 

 Numar de decizii ANI prin 

 



 
 Legea nr. 161 din 19 

aprilie 2003 (actualizata) 
privind unele măsuri 
pentru asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea coruptiei; 
 

 Codul Penal; 
 

 Codul de procedura 
penala; 
 

 
 

care s-a constatat  starea de 
conflict de interese; 

 Numarul de sesizari ale 
Parchetului competent 
privind posibila savarsire a 
infractiunii de conflict de 
interese; 

 Numar de rechizitorii sau  
condamnari privind 
savarsirea infractiunii  de 
conflict de interese; 

 Gradul de cunoastere de 
catre angajati a normelor 
privind conflictul de 
interese; 

 Numar de activitati de 
formare 

 Numar de persoane care au 
fost instruite prin intermediul 
actiunilor de formare 
profesionala; 

5 Consilier de etica  Ordin 400/2015 pentru 
aprobarea Codului 
Controlului   intern/ 

 Numar de sedinte de 
consultare 

 Numar de angajati care au 

 



managerial la entitatile 
publice; 

 Regulamentul de 
organizare si functionare 
al Societatii Uzina 
Mecanica Plopeni SA; 

 Regulamentul Intern al 
Societatii Uzina 
Mecanica Plopeni Sa; 

 Decizii interne; 

 Codul de etica 

beneficiat de consiliere 

 Gradul de cunostere de catre 
angajati a normelor privind 
consilierul etic; 

 Gradul de popularizare a 
rolului consilierului de etica; 

 Numar de activitati de 
formare 

 Numar de persoane care au 
fost instruite prin intermediul 
actiunilor de formare 
profesionala; 

6 Incompatibilitati  Legea nr. 176 din 1 
septembrie 2010 
(actualizata) 
privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea altor acte 

 Numar de persoane aflate in 
stare de incompatibilitate; 

 Numar de sesizari ale ANI 
formulate de catre institutie; 

 Numar de sesizari primite de 
institutie de la terte persoane 
cu privire la constatarea  
unor incompatibilitati; 

 Numar de decizii ale ANI cu 
privire la constatarea unor 

 



normative; 
 

 Legea nr. 161 din 19 
aprilie 2003 (actualizata) 
privind unele măsuri 
pentru asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea coruptiei 

incompatibilitati; 

 Numar de masuri 
administrative adoptate 
pentru inlaturarea cauzelor 
sau circumstantelor care au 
favorizat incalcarea normelor 
privind incompatibilitatile; 

 Gradul de cunosatere de 
catre angajati a  a normelor 
privind incompatibilitatile; 

 Numar de activitati de 
formare 

 Numar de persoane care au 
fost instruite prin intermediul 
actiunilor de formare 
profesionala; 

7 Acces la informatii de interes 
public 

 Legea nr 544/2001 
privind liberul acces la 
informatiile de interes 
public,actualizata; 

 Ordonanta Guvernului nr 
27/2002 privind 
reglementarea activitatii 
de solutionare a petitiilor, 

 Numar de solicitari de 
informatii de interes public; 

 Numar de raspunsuri 
comunicate; 

 Numar de raspunsuri 
formulate cu intarziere  fata 
de termenul legal; 

 



actualizata; 

 Regulamentul de 
organizare si functionare 
al Societatii Uzina 
Mecanica Plopeni SA; 

 Regulamentul Intern al 
Societatii Uzina 
Mecanica Plopeni Sa; 

 

 Numar de solicitari de 
informatii de interes public 
la care nu s-a raspuns; 

 Numar de reclamatii  
administrative solutionate 
pozitiv; 

 Numar de reclamatii  
administrative solutionate 
negativ; 

 Numar de plangeri in 
instanta; 

 Numarul si tipul sanctiunii 
dispuse pentru incalcarea 
obligatiilor legale; 

 Numar de activitati de 
formare 

 Numar de persoane care au 
fost instruite prin intermediul 
actiunilor de formare 
profesionala; 

 

 



8 Protectia avertizorului de 
integritate 

 Legea nr 571/2004 
privind  protectia 
personalului din 
autoritatile publice, 
institutiile publice si din 
alte unitati care 
semnaleaza incalcari ale 
legii; 

 Numar de sesizari; 

 Numarul si tipul normelor 
incalcate; 

 Numarul de regulamente 
interne  armonizate cu 
prevederile legislative; 

 Numarul de persoane special 
desemnate  pentru a primi 
sesizarile  avertizorilor de 
intetgritate; 

 Numarul de masuri 
administrative adoptate 
pentru inlaturarea cauzelor 
sau circumstantelor care au 
favorizat incalcarea 
normelor, diferentiat pe 
tipologii; 

 Numar de represalii la locul 
de munca; 

 Numar de plangeri depuse in 
instanta; 

 Numar de situatii in care au 
fost acordate compensatii 

 



avertizorilor de integritate 

 Numar de activitati de 
formare 

 Numar de persoane care au 
fost instruite prin intermediul 
actiunilor de formare 
profesionala; 

9 Interdictii dupa incheierea 
angajarii in cadrul institutiilor 
publice (pantouflage) 

 Legea nr 161/2003 
privind unele masuri 
pentru asigurarea 
transparentei in 
exercitarea demnitatilor 
publice, functiilor publice 
si in mediul de afaceri, 
prevenirea si santionarea 
coruptiei, actualizata; 

 Ordonanta de urgenta a 
Guvernului  nr 66/2011 
privind prevenirea, 
constatarea si 
sanctionarea neregulilor 
aparute in obtinerea si 
utilizarea fondurilor 
europene si / sau 
fondurilor publice  

 Numar de documente 
careprevad procedura 
monitorizarii situatiilor de 
pantouflage; 

 Numar de persoane care au 
desfasurat activitati de 
monitorizare si control cu 
privire la societtile 
comerciale si care au iesit 
din corpul functionarilor 
publici; 

 Numarul de persoane care isi 
desfasoara activitatea/ sau 
consultanta in cadrul 
societatii comerciale, in 
termen de 3 ani dupa iesirea 
din corpul functionarilor 
publici (dintre acele 

 



nationale aferente 
acestora, actualizata; 

persoane care au interdictie 
conform legii); 

 Numar de masuri adoptate 
pentru remedierea situatiilor 
de pantouflage, diferentiat pe 
tipuri; 

 Numarul de incalcari ale 
prevederilor art 13, alin 
1/OUG 66/2011; 

 Numarul de sesizari ale 
instantelor de judecata; 

 Numarul sanctiunilor 
aplicate de catre instante; 
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