CONSILIUL CONCURENŢEI

Planul anticorupţie al Consiliului Concurenţei pentru perioada 2012-2015
Nivel

Descriere

Indicatori

Surse de
verificare

Riscuri

Responsabil

Resurse

Obiectiv
specific
1.1

Remedierea vulnerabilităţilor specifice Consiliului Concurenţei prin implementarea sistematică a măsurilor preventive

Măsura
1.1.1

Descriere:
Autoevaluarea periodică
a gradului de
implementare a
măsurilor preventive
obligatorii.

Indicatori: Date şi
informaţii colectate
pentru toţi indicatorii
cuprinşi în inventar.

Surse de verificare: Raport
autoevaluare iniţial elaborat
şi transmis Secretariatului
tehnic al SNA.

Măsura
1.1.2

Descriere: Intensificarea
activităţilor de
implementare a
sistemelor de control
intern/managerial la
nivelul ordonatorului de
credite din cadrul CC.

Indicatori:
-Nr. procedurilor
elaborate
-Nr. de funcţii sensibile
inventariate
-Nr. de riscuri
identificate, evaluate şi
înregistrate în Registrul
riscurilor
-Gradul de conformitate
a sistemului de control
intern/managerial la data
de 31.12.2012.

Surse de verificare:
-Programul de dezvoltare a
sistemului de control
intern/managerial aprobat;
-Proceduri aprobate;
-Proces de inventariere a
funcţiilor sensibile finalizat;
-Registrul riscurilor
completat;
-Raport asupra sistemului de
control intern/managerial la
data de 31.12.2012.

Termen

Obiectivul general nr. 1 - Prevenirea corupţiei în Consiliul Concurenţei
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Riscuri:
Inexistenţa unui
mecanism de
colectare
sistematică a
datelor solicitate.
Absenţa
procedurilor de
lucru.
Riscuri:
Evaluarea
neadecvată a
tuturor
standardelor de
control intern/
managerial.

Responsabil:
Coordonatorul
planului
sectorial.

Resurse:
-în limita
bugetului
aprobat.

Termen:
-semestrial.

Responsabil:
Conducerea
instituţiei
publice.

Resurse:
-în limita
bugetului
aprobat.

Termen:
-măsură cu
caracter
permanent
şi evaluare
semestrială.

Obiectiv
specific
1.2.

Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către
Consiliul Concurenţei

Măsura
1.2.2

Asigurarea respectării
prevederilor privind :
-accesul la informaţii de
interes public, inclusiv
publicarea pe site-ul de
internet al Consiliului
Concurenţei a
programului de audienţe
pentru cetăţeni [art. 5
alin. (1) lit. b) din Legea
544/2001] şi
-a celor privind
transparenţa procesului
decizional în privinţa
legislatiei secundare în
materia concurenţei,
adoptate de Consiliul
Concurenţei (inclusiv a
consultării publice,
potrivit Legii nr.
52/2003).

Indicatori:
-Nr. şi tipul de informaţii
de interes public
publicate din proprie
iniţiativă ;
-Număr de solicitări de
informaţii de interes
public;
-Număr de răspunsuri
formulate cu întârziere,
faţă de termenul legal;
-Număr de solicitări de
informaţii de interes
public la care nu s-a
răspuns;
-număr de reclamaţii
administrative si modul
de solutionare al
acestora;
-numărul şi tipul de
sancţiuni dispuse pentru
încălcarea obligaţiilor
legale;
-gradul de acceptare şi
preluare al
recomandărilor
formulate de societatea
civilă cu privire la
proiectele de acte
normative supuse
consultării publice (ca
procent din numărul total
de recomandări
transmise şi numărul de
propuneri efectiv

Surse de verificare:
-Site-ul CC;
-Rapoarte de activitate
publicate anual;
-Hotărâri judecătoreşti
favorabile /defavorabile
pronunţate în temeiul Legii
544/2001;
-site-ul de internet al CC;
-evidenţe ale audienţelor
acordate.
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Riscuri:
-Durata
proceselor pe
Legea nr.
544/2001;
-Neaplicarea
sancţiunilor
disciplinare
pentru
nerespectarea
obligaţiilor legale
-neaplicarea
prevederilor
Legii nr.
544/2001;
-opacitatea
actului
administrativ;
-neaccesarea unei
posibile surse de
informare venite
direct din piaţă,
care ar putea
contribui la
detectarea unor
fapte
anticoncurenţiale.

Responsabil:

Resurse:

Termen

Serviciul relaţii
instituţionale şi
comunicare
(SRIC) +
direcţia
iniţiatoare +
Direcţia juridiccontencios
(DJC)
Serviciul relaţii
instituţionale şi
comunicare
(SRIC) +
cabinetele
demnitarilor +
directorii
Consiliului
Concurenţei/
secretarul
general (dacă se
hotărăşte
delegarea
competenţei).

-în limita
resurselor
bugetare
aprobate.

-permanent.

Obiectiv
specific
1.6.

Măsura
1.6.1.

preluate);
-număr de participanţi la
consultările publice
organizate pe internet,
din perspectiva Legii nr.
52/2003;
-numărul şi tipul de
sancţiuni dispuse pentru
încălcarea obligaţiilor
prevăzute de Legea nr.
52/2003;
-număr de audienţe
acordate.
Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice la Consiliul Concurenţei
Descriere:
Prevenirea conflictelor
de interese în gestionarea
fondurilor publice prin:
-promovarea concurenţei
între operatorii
economici şi garantarea
nediscriminării,
recunoaşterii reciproce şi
a tratamentului egal, prin
accesul tuturor
operatorilor economici
interesaţi la
invitaţiile/anunţurile de
participare şi la
documentaţiile de
atribuire, în procedurile
organizate de Consiliul
Concurenţei;
-stabilirea criteriilor de
calificare şi selecţie
astfel încât să nu se
restricţioneze

Indicatori:

Surse de verificare:

1. Nr. de proceduri
anulate de CNSC.

1.Site-ul instituţiei
www.consiliulconcurentei.ro
2.Sistemul electronic de
achiziţii publice SEAP.

3

Riscuri:

Responsabil:

Resurse:

Nivel scăzut de
participare şi
ofertare din
partea
operatorilor
economici.

Resurse
financiare
Compartimentul pentru
de achiziţii.
pregătirea
profesională a
personalului
cu atribuţii în
achiziţii
publice.

Termen:
-permanent.

Măsura
1.6bis

Obiectiv
specific
1.7.

Măsura
1.7.1.

participarea la
procedurile de atribuire a
operatorilor economici.
Prevenirea apariţiei
1. Nr. de contracte
Declaraţiile de
situaţiilor de
anulate.
confidenţialitate.
incompatibilitate, în
2. Nr. de documentatii
procedurile organizate de respinse de ANRMAP
Consiliul Concurenţei,
pe motiv de
prin:
incompatibilitate.
-completarea şi semnarea
declaraţiei de
confidenţialitate şi
imparţialitate de către
membrii comisiilor de
evaluare a ofertelor şi a
experţilor cooptaţi prin
care se angajează să
respecte
confidenţialitatea asupra
conţinutului ofertelor pe
parcursul desfăşurarii
procesului de evaluare şi
prin care confirmă că nu
se află într-o situaţie care
implică existenţa unui
conflict de interese;
-înlocuirea membrilor
Comisiei de evaluare
care constată că se află
într-o situaţie de
incompatibilitate.
Promovarea unui mediu de afaceri concurenţial, corect şi integru

Descriere: Promovarea
concurenţei loiale şi a
politicilor antitrust prin
identificarea,

Indicatori:
-Nr. de
investigaţii/cercetări
aprofundate deschise

Surse de verificare:
-Ordine ale preşedintelui
Consiliului Concurenţei (de
declanşare de investigaţii);
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1. Întârzieri în
derularea
procedurilor prin
respingerea
documentaţiei de
către ANRMAP.
2. Anularea
contractelor
atribuite,
dificultăţi în
desfăşurarea
activităţii.

Riscuri:
-neadoptarea
propunerilor
legislative

Compartimentul Resurse
de
financiare
Achiziţii.
pentru
pregătirea
profesională a
personalului
cu atribuţii în
materia
achiziţiilor
publice.

-permanent.

Responsabil:
Consiliul
Concurenţei.

Termen:
-măsuri cu
caracter
permanent

Resurse:
Resurse
umane:
angajarea a 10

descurajarea şi
sancţionarea practicilor
comerciale neloiale/
înţelegerilor
anticoncurenţiale:
- instrumentarea
cazurilor de înţelegeri
anticoncurenţiale/practici
comerciale neloiale în
cadrul investigaţiilor/
cercetărilor aprofundate
deschise prin ordin al
preşedintelui Consiliului
Concurenţei;
- organizarea de
conferinţe/mese
rotunde/întâlniri cu
mediul de afaceri şi alte
autorităţi ale Statului, în
vederea diseminării
regulilor de concurenţă;
- modificări legislative
menite să consolideze
capacitatea investigativă
a Consiliului
Concurenţei, precum:
introducerea posibilităţii
ca judecătorul de
drepturi şi libertăţi (art.
53, art. 138 şi
următoarele din Legea
nr. 135/2010 privind
Codul de procedură
penală) să dispună, la
cerere sau din oficiu,
transmiterea de
informaţii obţinute prin
mijloace de interceptare
electronică sau alte

prin ordin al
preşedintelui Consiliului
Concurenţei având ca
obiect înţelegeri
anticoncurenţiale/practici
comerciale neloiale;
-nr. de conferinţe/mese
rotunde/întâlniri
organizate;
-nr. de investigaţii
finalizate prin decizii ale
Plenului Consiliului
Concurenţei având ca
obiect înţelegeri
anticoncurenţiale;
-nr. de
plângeri/sesizări/petiţii
soluţionate privind
înţelegeri
anticoncurenţiale;
-nr. de cazuri soluţionate
în temeiul Legii privind
combaterea concurenţei
neloiale nr. 11/1991, cu
modificările şi
completările ulterioare,
prin încheierea de
procese-verbale de
constatare şi sancţionare
a contravenţiilor, precum
şi prin emiterea de
răspunsuri motivate de
respingere a sesizărilor
formulate în temeiul
Legii nr. 11/1991;

-broşuri/reviste de profil
elaborate de Consiliul
Concurenţei;
-decizii ale
Plenului/Comisiei
Consiliului Concurenţei;
-rapoarte ale Consiliului
Concurenţei;
-raportări semestriale (la
cerere) către Platforma de
cooperare a autorităţilor
independente şi a
instituţiilor anticorupţie;

-procese-verbale de
constatare şi sancţionare a
contravenţiilor prevăzute de
Legea nr. 11/1991;
-răspunsuri motivate de
respingere a sesizărilor
formulate în temeiul Legii
nr. 11/1991.

-propuneri de lege
ferenda înaintate de
Consiliul Concurenţei
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formulate de
Consiliul
Concurenţei;
-personal de
specialitate
insuficient.

inspectori de
concurenţă.

şi evaluare
semestrială.

tehnici speciale către
Consiliul Concurenţei,
prin însuşi actul de
autorizare a interceptării
atunci când în cauză
există indiciile săvârşirii
infracţiunii prevăzute de
art. 60 din Legea
concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare,
în vederea folosirii ca
probe în cadrul
investigaţiilor
Consiliului Concurenţei;
instituirea măsurii
înlăturării răspunderii
penale pentru persoanele
fizice care au săvârşit
infracţiunea prevăzută de
art. 60 din Legea nr.
21/1996, republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare,
dar care participă activ la
descoperirea şi
instrumentarea faptelor
anticoncurenţiale la care
au participat şi care fac
obiectul politicii de
clemenţă, implementată
de Consiliul
Concurenţei, în temeiul
art. 51 alin. 3 din aceeaşi
lege;
modernizarea Legii nr.
11/1991 privind
combaterea concurenţei

către instituţiile având
drept de iniţiativă
legislativă.
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Măsura
1.7.2.

neloiale, cu modificările
şi completările
ulterioare.
Descriere: Dezvoltarea,
consolidarea şi
implementarea
activităţilor cuprinse în
protocoalele de
colaborare incheiate de
Consiliul Concurentei cu
instituţii şi autorităţi
publice, monitorizarea
periodică a îndeplinirii
lor.

Indicatori:
-Obiective aferente
protocoalelor de
colaborare îndeplinite.

Surse de verificare:
Rapoarte de activitate
Documente semnate
Comunicate de presă.

Riscuri:
Imposibilitatea
îndeplinirii
tuturor
obiectivelor şi
măsurilor din
protocoalele de
colaborare.

Responsabil:
Consiliul
Concurenţei.

Resurse:
-în limita
resurselor
bugetare
aprobate.

Termen:
-permanent.

Obiectivul general nr. 2 – Creşterea gradului de educaţie anticorupţie în cadrul Consiliului Concurenţei
Obiectiv
specific
2.1

Dezvoltarea componenţei anticorupţie a curricumului de formare continuă pentru personalul propriu al Consiliului Concurenţei

Măsura
2.1.1.

Descriere:
Instruirea propriilor
angajaţi la cursuri
periodice privind
normele etice şi de
conduită

Indicatori:
1.Numărul cursurilor
privind normele etice şi
de conduită.
2. Numărul angajaţilor
care au participat la
astfel de cursuri.

Surse de verificare:
-chestionare de evaluare ale
cursurilor;
-rapoarte de participare;
-evaluări postparticipare;
- programele anuale de
formare profesională.
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Riscuri:
-Programa
cursurilor
neadaptată
profilului
participanţilor;
-tratarea cu
superficialitate a
participării la
sesiunile de
formare
profesională;
- apariţia
conflictelor;
- prejudicierea
rezultatelor unor
activităţi.

Responsabil:
-Conducerea
instituţiei;
-Direcţia
resurse umane;
-consilierul de
etică.

Resurse:
Termen:
-în limita
-anual.
bugetului
aprobat;
-programe cu
finanţare
internaţională;

Obiectivul general nr. 3 – Combaterea corupţiei prin măsuri administrative în cadrul Consiliului Concurenţei
Obiectiv
specific
3.4
Măsura
3.4bis

Consolidarea mecanismelor de control administrativ
Indicatori:
1. Nr. de declaraţii.
2. Valoarea bunurilor
declarate.

Surse de verificare
Registrul de evidenţă a
bunurilor declarate.

Riscuri
Nedeclararea
bunurilor primite
în exercitarea
mandatului sau a
funcţiei.

Responsabil
Comisia de
evaluare a
bunurilor
primite cu titlu
gratuit.

Resurse
-în limita
bugetului
aprobat.

Termen –
-anual.

Măsura
3.4.2.

Descriere:
Asumarea normelor etice
şi de conduită prin
declararea bunurilor
primite cu titlu gratuit cu
prilejul unor acţiuni de
protocol în exercitarea
mandatului sau a
funcţiei.
Descriere:
Informarea personalului
Consiliului Concurenţei
despre rolul şi protecţia
asigurată avertizorului de
integritate în temeiul
Legea nr. 571/2004 şi
acordarea măsurilor de
protecţie instituite de
lege, la nivelul
Consiliului Concurenţei.

Indicatori:
1. Nr. de sesizări ale
avertizorilor.
2. Nr. de sancţiuni
disciplinare aplicate
persoanelor care au
calitatea de avertizor de
integritate.

Surse de verificare:
1. Anunţurile publice făcute
de CC, în temeiul
obligaţiilor înscrise în art. 7
alin. (1) lit. b) din Legea nr.
571/2004, privind începerea
cercetării disciplinare a unui
avertizor de integritate.
2. Sesizările făcute de
avertizorii de integritate;
3. Acţiunile penale puse în
mişcare la sesizarea
avertizorilor de integritate
4. Eventuale rapoarte
semestriale ale Comisiei de
disciplină a Consiliului
Concurenţei.

Responsabil
-conducerea
Consiliului
Concurenţei +
Comisia de
disciplină.

Resurse
-în limita
bugetului
aprobat.

Termen –
permanent.

Măsura
3.4.3

Descriere:
Consolidarea autonomiei

Indicatori:
1. Nr. de angajaţi

Surse de verificare:
Rapoarte anuale de activitate
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Riscuri
1. Neasumarea
rolului de
avertizor de
integritate de
către oricare din
membrii
personalului
Consiliului
Concurenţei,
datorită
necunoaşterii
protecţiei care îi
poate fi acordată,
potrivit legii.
2. Neaducerea la
cunoştinţa
conducerii
Consiliului
Concurenţei, a
unor situaţii de
încălcare a legii.
Riscuri:
Resurse umane şi

Responsabil:
-conducerea

Resurse:
-în limita

Termen:
-măsură cu

operaţionale a
structurilor de control
managerial intern şi
audit şi conştientizarea
factorilor de decizie de la
nivelul Consiliului
Concurenţei cu privire la
rolul sistemelor de
control
intern/managerial.

raportat la volumul de
activitate şi la resursele
materiale alocate.
2. Nr. de recomandări
formulate/implementate.

financiare
insuficiente.

instituţiei
publice;
-şeful structurii
de audit intern.

bugetului
aprobat.

caracter
permanent
şi evaluată
semestrial.

Obiectivul general nr. 4 – Aprobarea Planului anticorupţie al Consiliului Concurenţei şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a
SNA
Obiectiv Monitorizarea implementării Planului anticorupţie al Consiliului Concurenţei şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a
specific
SNA
4.2
Măsura
4.2.3

Descriere:
Colectarea datelor pentru
stabilirea liniei de bază
necesare autoevaluării şi
comunicarea primului
raport către Secretariatul
tehnic al SNA.

Indicatori:
Date şi informaţii
colectate pentru toţi
indicatorii cuprinşi în
inventarul măsurilor
preventive prevăzut la
măsura 1.1.1 (Anexa nr.
2 a Hotărârii de Guvern
nr. 215/2012).

Surse de verificare:
Raportul de autoevaluare
iniţial elaborat şi transmis
Secretariatului tehnic al
SNA.
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Riscuri:
-inexistenţa unui
mecanism de
colectare
sistematică a
datelor solicitate;
-absenţa
procedurilor de
lucru.

Responsabil:
-coordonatorul
Planului
anticorupţie al
Consiliului
Concurenţei.
- direcţiile
Consiliului
Concurenţei
care deţin datele
relevante pentru
monitorizarea
SNA.

Resurse:
-în limita
bugetului
aprobat.

Termen:
-3 luni de la
adoptarea
strategiei
pentru anul
2012.
-semestrial.

Măsura
4.2.5

Măsura
4.2.6

Descriere:

Indicatori:

Surse de verificare:

Riscuri:

Responsabil:

Resurse:

Termen:

Contribuţia Consiliului
Concurenţei la
elaborarea Raportului
naţional anticorupţie.

Nr. de comunicări către
Secretariatul tehnic al
SNA.
Preluarea în Planul
anticorupţie al
Consiliului Concurenţei
a măsurilor minimale
cuprinse în planul SNA.
Colectarea integrală a
indicatorilor din
Inventarul măsurilor
preventive prevăzut la
măsura 1.1.1.

Raport naţional semestrial.
Raport naţional anual.

Transmiterea de
date incomplete
sau cu întârziere.
Nepreluarea în
fişa de post a
atribuţiilor de
coordonare şi
monitorizare a
Planului
anticorupţie al
Consiliului
Concurenţei.

Coordonatorul
Planului
anticorupţie al
Consiliului
Concurenţei.

-în limita
bugetului
aprobat.

-iulie 2012
(pentru
Raportul
intermediar)

Descriere:

Indicatori:

Surse de verificare:

Riscuri:

Responsabil:

Resurse:

Termen:

Participarea Consiliului
Concurenţei la
activităţile de
monitorizare ale SNA

Nr. de persoane/instituţie
participante la lucrările
platformelor de
cooperare.
Nr. de experţi/instituţie
participanţi la misiunile
tematice de evaluare.

Liste de participanţi.
Minute.
Rapoarte naţionale
semestriale şi anuale
publicate.

Coordonatorul
Planului
anticorupţie al
Consiliului
Concurenţei.

-în limita
bugetului
aprobat.

-Platforme
de
cooperare la fiecare
două luni.
Reuniuni de
coordonare
–
semestrial,
în
coordonarea
ministrului
Justiţiei.
Misiuni
tematice de
evaluare –
semestrial.

Persoanele
desemnate
pentru
colaborarea la
nivel de expert,
respectiv, la
nivel de
platformă.

PREŞEDINTE,
Bogdan M. Chiriţoiu
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-februarie
(pentru
Raportul
anual).

Direcţiile
Consiliului
Concurenţei
care deţin datele
relevante pentru
monitorizarea
SNA.

