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DECIZIA 
Nr. 24 din 26.03.2018 

privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016- 2020, precum şi pentru 

constituirea Grupului de lucru responsabil pentru implementarea planului de Integritate, în contextul 

SNA 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţi, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor 

din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 

prevenire a corupţiei, a incflcatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 

Informaţiilor de Interes public 

Doamna , numită în funcţia de manager (director) al Teatrului 

Evreiesc de Stat în baza Dispozitiei Primarului General nr. 1845 din 18.12.2017; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind adoptarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor 

din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 

prevenire a corupţiei, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 156 din 01.08.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Teatrului Evreiesc de Stat, 

DECIDE: 

Art.l. Se aprobă Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie 2016- 2020, prevăzută in anexa 1 care 

face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2. Se desemnează coodonatorul implementării planului de integritate, în persoana 

doamnei Ciucă Alinta-Magdalena, şef serviciu la Serviciul Artistic, Asistenţă Dramaturgică . 

Art. 3. Se desemnează persoana de contact cu Direcţia de Integritate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi Secretariatul tehnic al SNA, în persoana doamnei Mohan Cristina-Radiana -

consilier de integritate. 
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Art. 4. Se constituie Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate, 

în contextul Strategiei naţionale anticorupţie 2016- 2020, în următoarea componentă: 

Nr. Persoana desemnată {Nume, 
Rol membru Componenţa grupului de lucru 

crt. prenume, funcţie) 

Coordonator pentru implementarea 
Ciucă Alinta-Magdalena, şef 

TITULAR 
serviciu 

1 planului de integritate, în contextul 

SNA 2016-2020 Ancuţescu Marian, şef serviciu SUPLEANT 

Mohan Cristina-Radiana, Secretar 
TITULAR 

2 Consilier de integritate • (PR) 

Mafteiu Radu, economist SUPLEANT 

Bercea Ana-Luisa, şef birou TITULAR 
Membrii responsabili pentru 

Alecu Nicolae-Liviu, şef serviciu SUPLEANT 

3 
implementarea planului de 

Cuniţă Mihaela, consilier juridic TITULAR 
integritate, în contextul SNA 2016-

Drăghici George-Marcel, şef 2020 SUPLEANT 
serviciu 

Art.S. Membrii grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate (titulari şi 

supleanţi) exercită, tn principal, următoarele atribuţii: 

a) Colectarea datelor necesare elaborării listei privind principale'le atribuţii ale instituţiei; 

b) Identificarea vulnerabilităţilor şi riscurilor de corupţie specifice instituţiei, precum şi a celor 

privind dezvoltarea şi implementarea standardelor de control managerial intern; 

c) Evaluarea/reevaluarea multicriterială a atribuţiilor vulnerabile la corupţie; 

d) Elaborarea raportului de evaluare/reevaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a 

măsurilor de remediere aferente; 

e) Elaborarea/revizuirea planului de integritate în funcţie de măsurile identificate ca remedii 

pentru riscurile de corupţie şi vulnerabilităţile instituţionale; 

f) Implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute în Planul de Integritate, în contextul SNA 

2016 - 2020, ce ţin de competenta exclusivă a instituţiei; 

g) Informarea personalului instituţiei cu privire la Strategia Naţională Anticorupţie 2016 -

2020, promovarea eticii şi integrităţii; 
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h) Iniţierea încheierii unor protocoale de colaborare cu instituţiile abilitate în domeniul 

anticorupţie pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016- 2020; 

i) Adoptarea măsurilor 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 neîngrăd it la 

informaţiile de interes public; 

j) Susţinerea şi promovarea implementării cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în 

principal, prevenirea corupţiei, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin 

măsuri administrative; 

k) Promovarea canalelor/mecanismelor de avertizare în interes public şi a politicii privind 

protecţia avertizorilor de integritate; 

1) Colectarea datelor şi a informaţiilor necesare monitorizării, autoevaluării şi raportării în 

contextul SNA 2016-2020; 

m)Eiaborarea şi transmiterea rapoartelor, documentelor conexe şi a informaţiilor conform 

condiţiilor şi termenelor solicitate de către Direcţia de Integritate/Secretariatul tehnic al SNA 2016-

2020; 

n) Autoevaluarea anuală şi informarea Direcţiei de Integritate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/Ministrului Justiţiei 

asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituţie; 

o) Autoevaluarea anuală şi informarea Direcţiei de Integritate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/Ministrului Justiţiei 

asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. 

nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016- 2020); 

p) Implementarea măsurilor referitoare la Legea nr. 251/2004 privind bunurile primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

q) Analizarea, fundamentarea măsurilor suplimentare anticorupţie ce pot fi implementate şi 

propunerea acestora spre aprobarea conducerii instituţiei. 

Art.6. Atribuţiile specifice persoanelor desemnate în grupul de lucru, prevăzut la art. 5 al 

prezentei decizii, se detaliază corespunzător fişelor de post şi vor fi aduse la cunoştinţă celor în drept, 

prin grija Biroului Resurse Umane, Salarizare, Marketing şi Promovare Spectacole. 
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Anexa nr. lla Decizia nr. 24 din 26.03.2018 

DECLARAŢIE 

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei 
Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 

2016- 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de 

verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a standardelor 

de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, 

Teatrul Evreiesc de Stat, instituţie aflată in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu 

personalitate juridică proprie, ce are ca obiect de activitate realizarea şi promovarea de producţii/coproducţli artistice, 

spectacole, teatru experimental, pantomimă, dans, concerte din folclorul evreiesc, cu precădere din repertoriul clasic 

şi contemporan, preponderent în limba idiş, în vederea unei mai bune cunoaşteri şi comunicări între cultura 

românească şi cultura evreiască, cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 

a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi 

ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul instituţiei, 

Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe 

perioada 2016-2020, 

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016-2020, precum 

şi a mecanismului de monitorizare a acesteia, 

Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor 

specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei, 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care: 

• Condamnă corupţia in toate formele în care se manifestă; 

• Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei 

Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016- 2020; 

• 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 
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