
 

  
 

 
 

DECLARATIE  
privind asumarea unei agende de integritate organizațională 

 
 

 Având în vedere adoptarea de către guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 
pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1269/2021 

MUZEUL TARII CRISURILOR ORADEA – COMPLEX MUZEAL, în calitate de instituție 
publică cu personalitate juridică aflată în subordinea CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, având 
urmatoarele obiective:  
a) cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu caracter istoric, arheologic, etnografic, de artă, din 
domeniul științelor naturii, etc., în vederea constituirii şi completării patrimoniului muzeului în 
funcție de strategia și posibilitățile ale Consiliului Județean Bihor, sponsorizări sau alte surse atrase;  
b) organizarea evidenţei, gestionarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut în 
administrare/folosință;  
c) constituirea şi organizarea fondurilor documentare, precum şi a arhivei generale, în conformitate 
cu legislația în vigoare; 
 d) depozitarea, conservarea, protejarea, administrarea, documentarea şi restaurarea patrimoniului 
muzeal, în condiții conforme standardelor internaționale, precum şi a normelor elaborate de 
Ministerul Culturii;  
e) punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea/folosința sa prin: 
- organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul muzeului, în ţară şi străinătate; 
- acordarea unor servicii documentare persoanelor fizice şi juridice, prin folosirea informaţiilor 
despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare; 
- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; 
- angrenarea și cooptarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem 
educaţional, destinat familiarizării acestuia cu trecutul istoric, etnografic, artistic şi natural, în mod 
special din arealul judeţului Bihor. 

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională 
Anticorupție pe perioada 2021-2025,  

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 
2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia, 

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-si 
îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției, 
 
 

ADOPTA PREZENTA AGENDĂ DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ, prin care: 
 

• Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;  
• Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a 

Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021 – 2025;  
• Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate 

mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;  



• Împreună cu reprezentanţii instituţiei 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;  

• Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o 
reprezintă; 

• Susţine şi promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de 
integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție; 

• Autoevaluează anual şi informează C.J. Bihor asupra gradului de implementare a măsurilor 
preventive obligatorii (prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea 
Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 – 2025). 

 
 
 

Această declarație a fost adoptată de către 
MANAGER 

Prof. Univ. Dr. MOISA GABRIEL 
 



  
                        APROB, 

       MANAGER 
  Prof. Univ. Dr. MOISA GABRIEL 

 
 

PLAN DE INTEGRITATE AL MUZEULUI TARII CRISURILOR ORADEA – COMPLEX MUZEAL 
 

Măsuri Indicatori de 
performanță 

Riscuri Surse de 
verificare 

Termen de 
realizare 

Responsab
il 

Buget 

OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL MUZEULUI 
TARII CRISURILOR ORADEA – COMPLEX MUZEAL 
1.1. Adoptarea și distribuirea 
în cadrul instituției a 
declarației privind asumarea 
unei agende de integritate 
organizațională   

• Declarația 
adoptată, 
diseminată și 
postată pe site-ul 
instituției 

Necunoaster de catre 
personal a agendei 
de integritate 
institutionala 

• Document 
aprobat  

• pagina web a 
instituției 

Realizat  Conducerea 
instituției 

Nu este 
cazul. 

1.2. Aprobarea și distribuirea 
în cadrul instituției a planului 
de integritate, precum și 
publicarea documentului pe 
site-ul instituției 

• Plan de 
integritate 
aprobat prin 
decizie și 
diseminat   

• Nr. de angajați 
informați cu 
privire la 
aprobarea 
planului de 
integritate 

Nedistribuirea 
planului 
 

• Decizia de 
aprobare a 
Planului de 
integritate, 
respectiv 
desemnare a 
coordonatorului 
și 
responsabilului 
pentru 
implementarea 
SNA (Comisia 

16.03.2023 Conducerea 
instituției 
 

Nu este 
cazul. 

 



• Modalitatea de 
informare a 
acestora (e-mail) 

• Plan de 
integritate 
publicat pe site-ul 
instituției 

Monitorizare -
CM a SCIM) 

• E-mail pentru 
luare la 
cunoștință 

1.3. Identificarea și evaluarea 
riscurilor și vulnerabilităților la 
corupție conform H.G. nr. 
599/2018  

Nr. de riscuri și 
vulnerabilități la 
corupție 
identificate și 
evaluate 
 

• Caracterul formal al 
demersului 

• Personal instruit 
insuficient pentru 
aplicarea 
metodologiei 

• Rapoarte de 
evaluare a 
riscurilor și 
vulnerabilităților 
la corupție 

• Plan  de 
monitorizare  

• Registrul 
riscurilor 
completat cu 
riscuri de 
corupție 

Permanent CM 
 

Nu este 
cazul. 

1.4. Implementarea măsurilor 
de prevenire a materializării 
riscurilor identificate 

• Nr. măsuri 
implementate 

• Nr. vulnerabilități 
remediate 

 

• Caracterul formal al 
demersului 

• Personal instruit 
insuficient pentru 
aplicarea 
metodologiei 

• Raport privind 
măsurile de 
remediere a 
vulnerabilităților   

Permanent  CM În funcție 
de măsurile 
de 
remediere 
identificate 

1.5. Intensificarea activităților 
de implementare și dezvoltare 
a sistemului de control 
intern/managerial 

Gradul de 
conformitate a 
sistemului de 
control 
intern/managerial 

Caracterul formal al 
demersului 
 

Realizarea 
activităților din 
Programul de 
dezvoltare a 
SCIM  
 

Permanent  CM Nu este 
cazul. 

1.6. Evaluarea anuală a 
modului de implementare a 
planului și adaptarea acestuia 
la riscurile și vulnerabilitățile 
nou identificate, precum și la 

• Grad de 
implementare a 
planului de 
integritate 

• Caracter formal al 
evaluării 

• Neparticiparea/ 
neimplicarea 
angajaților 

• Raport de 
evaluare 
 

Anual  CM 
 

Nu este 
cazul. 



modificările legislative • Măsuri noi 
introduse/ 
revizuite 

1.7. Autoevaluarea periodică a 
gradului de implementare a 
măsurilor de transparență 
instituțională și prevenire a 
corupției (Anexa nr.3 la HG nr. 
1269/2022)  

Date și informații 
colectate pentru 
toți indicatorii 
cuprinși în inventar 

Inexistența unui 
mecanism de 
colectare unitară a 
datelor 

Raport de 
autoevaluare 
 

Anual  Conducerea 
instituției 
CM 
 

Nu este 
cazul. 

OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR 
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;  
 

• Numărul 
personalului 
evaluat  

• Numărul şi tipul 
măsurilor dispuse 
urmare 
evaluărilor 
realizate  

• Numărul de 
posturi de 
conducere 
ocupate cu titlu 
permanent  

• Procentul 
posturilor de 
conducere 
ocupate cu titlu 
permanent prin 
raportare la 
numărul total al 
posturilor de 
conducere din 
instituţie  

• Numărul şi tipul 
de măsuri luate în 
vederea 

• Evaluarea formală  
• Nealocarea 

resurselor umane şi 
financiare necesare  

 

• Evaluarea 
personalului  

• Recrutarea 
personalului  

Permanent  Conducerea 
instituției  

Resurse 
proprii  



asigurăririi 
vizibilităţii 
anunţurilor  

2.2. Asigurarea unei protecţii 
efective a cetăţenilor care 
sesizează presupuse incidente 
de integritate săvârşite de 
furnizorii de servicii publice  
 

• Număr de sesizări 
referitoare la 
incidente de 
integritate 
soluţionate;  

• Procentul 
sesizărilor 
referitoare la 
incidente de 
integritate raportat 
la numărul total de 
sesizări 
înregistrate la 
nivelul institutiei;  

• Măsuri luate 
urmare sesizărilor;  

• Număr şi tip de 
măsuri de 
protecţie aplicate  

• Neaplicarea efectivă 
a măsurilor de 
protecţie;  

• Nealocarea 
resurselor umane şi 
financiare necesare;  

• Necorelarea datelor 
referitoare la 
sesizările care s-au 
aflat pe circuitul de 
soluţionare al mai 
multor instituţii  

Conținutul 
sesizărilor și 
soluțiile stabilite  
 

Permanent Conducerea 
instituției 
CM 
 

Nu este 
cazul. 

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

• Număr de sesizări 
transmise de 
cetăţeni;  

• Număr şi tip de 
canale utilizate;  

• Numărde 
campanii de 
conştientizare 
organizate;  

• Număr activităţi 
de educaţie a 
publicului;  

• Nealocarea 
resurselor umane şi 
financiare necesare;  

• Neimplicarea 
cetăţenilor în 
demers;  

• Acces limitat la 
internet;  

• Lipsa specialiştilor în 
domeniul comunicării 
online  

Vizibilitatea 
institutiei pe 
rețelele de 
socializare  
 

2021-2025 Conducerea 
instituției 
CM 
 

Resurse 
proprii 



• Număr materiale 
educative 
diseminate;  

• Număr de mesaje 
preventive (postări) 
publicate pe 
canalele 
instituţionale de 
comunicare online 
(Facebook, 
Instagram, Twitter, 
Youtube, etc.)  

2.4. Digitalizarea serviciilor 
care pot fi automatizate, cu 
scopul de a reduce 
probabilitatea materializării 
riscurilor de corupție generate 
de interacțiunea directă cu 
angajații instituției 

• Tipul de servicii 
digitalizate 

• Nr de utilizatori  

• Nealocarea 
resurselor necesare 
(bugetare și 
umane) 

• Acces limitat la 
resurse (ex 
Internet) 

• Pagina/Portalul 
instituției care 
furnizează 
serviciul 

• Rapoarte de 
activitate 

• Feedback 
cetățeni 

2025 Conducerea 
instituției, 
Personalul 
desemnat 

Se va 
estima în 
funcție de 
dimensiune
a 
proiectului. 

OBIECTIV 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL  SI A CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU 
PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI 
3.1. Aplicarea standardului 
general de publicare a 
informațiilor de interes public 
prevăzut în Anexa nr. 4 la HG. 
nr. 1269/2021 

• Informații de 
interes public  
publicate 
conform 
standardului 

 

• Resursă financiară 
insuficientă  

• Personal 
neinstruit                                  

• Pagina de 
internet a 
instituției 

• Solicitări de 
informații de 
interes public 

• E-mail-uri 

Permanent Personalul 
MTC 
 

Surse 
proprii  

3.2. Publicarea de seturi de 
date pe portalul data.gov.ro  

• Nr. de seturi de 
date publicate pe 
portalul 
data.gov.ro 

 

• Nealocarea 
resurselor umane și 
financiare. 

• Lipsa informațiilor/ 
cunoștințelor în 
domeniu 

Portalul 
data.gov.ro  

 

Permanent CM Nu este 
cazul. 



• Lipsa interesului 
pentru publicarea 
informațiilor în 
format deschis 

3.3. Publicarea contractelor de 
achiziții publice cu o valoare 
mai mare de 5.000 euro și a 
execuției acestora, cu o 
actualizare trimestrială 

• Număr de 
informații/contra
cte publicate 

• Pagina de 
internet 
actualizată 
periodic 

• Întârzieri în 
publicarea 
documentelor 

 

• Secțiune 
realizată - 
Pagina de 
internet a 
instituției 

• Documente în 
domeniu 
publicate 

Permanent SRP 
SLAP 

Nu este 
cazul. 

 
 
 
 


