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prevăzute în SNA 2021-2025 dar şi în Planul de integritate
întocmit la nivelul D.P.C.J.E.PTulcea

Activităţile derulate la nivelul Direcţiei Publice Comunitare Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor de către comisia responsabilă cu implementarea
Stategiei Naţionale Anticorupţie SNA 2021—2025, au constat în emiterea
documentele necesare pentru consolidarea calităţii serviciilor publice şi
dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei,
legalităţii, eficacităţii interesului public.

A fost adoptată de către Directorul Executiv al D.P.C.J.E.P Tulcea, Declaraţia
privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele
Strategiei naţionale anticorupţie 2021—2025 înregistrată cu nr. 2864/01.02.2022.

S-a întocmit Planul de integritateprivind implementarea StrategieiNaţionale
(SNA) 2021-2025 la nivelul D.P.C.J.E.P Tulcea si un Raport de evaluare a
riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere
înregistrată cu nr. 4608/14.03.2022

Prin planul de integritate elaborat la nivelul instituţiei noastre s-a urmărit un
climat etic corespunzător şi promovarea integrităţii în exercitarea funcţiei
publice, prin aplicarea cadrului normativ în vederea prevenirii corupţiei şi
îmbunătăţirea serviciilor publice oferite cetăţenilor.

Prin identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de
remediere a acestora aduse la cunoştinţă pe baza de proces —Verbal angajaţilor
instituţiei, s-a urmărit încurajarea integrităţii, prevenirea corupţiei şi transparenţa
decizională în activităţile desfăşurate la nivelul D.P.C.J.E.P Tulcea.



Măsurile prevăzute în Planul de integritate au fost aprobate şi distribuite în
cadrul instituţiei, iar pagina de internet este actualizată cu informaţiile de interes
public, Strategia Naţională Anticorupţie regăsindu-se într-o secţiune distinctă iar
celelalte informatii sunt grupate pe secţiuni separate.

Responsabilul pe informaţii de interes public conform Legii 544/2001 privind
liberul acces la informaţii de interes public a întocmitul Raportul privind accesul
la informaţii de interes public anual, care s—a publicat pe site—ul instituţiei la
secţiunea destinată.

Consilierul de etică numit la nivelul instituţiei urmăreşte respectarea
standardelor etice si de conduită la nivelul instituţiei prin procedurile întocmite
cu privire la cadourile primite potrivit Legii nr.251/2004 şi destinaţia acestora
dar şi Procedura de sistem privind avertizarea în interes public. Consilierul de
etică informează salariaţii cu privire la sancţiunile disciplinare aplicate la nivelul
intituţiei, conform normelor legale în vigoare.
În perioada de referinţă, la nivelul instituţiei nu au fost înregistrate incidente

de integritate.


