
TEATRUL EVR EIESC DE STAT Exemplar un ic 

DECIZIA 
N r. 48 din 17.06.2022 

Doamna Morgenstern Emilia-Maia-Ninel, numită temporar în funcţia de manager (director) al 
Teatrului Evreiesc de Stat în baza Dispoziţiei Primarului General nr. 1565 din 29.12.2020, în temeiul art. 
6 din Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 
2021 -2025 şi a documentelor aferente acesteia, 

DECIDE: 

Art.l. Se aprobă Declaraţia privind asumarea agendei de integritate organizaţională în 
coordonatele Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2. Se aprobă Planul de integritate al Teatrului Evreiesc de Stat pentru perioada 2021 - 2025, 
prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 3. Se desemnează coordonator al implementării Planului de integritate, doamna Ciucă 
Alinta-Magdalena, şef serviciu la Serviciul Artistic şi Asistenţă Dramaturgică. 

Art. 4. Se desemnează consilier de integritate şi persoană de contact cu Direcţia de Integritate din 
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi Secretariatul tehnic al SNA, doamna Mohan Cristina-Radiana 
secretar (PR) la Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice. 

Art. 5. Se constituie Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Planului de integritate al 
Teatrului Evreiesc de Stat, în contextul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 - 2025, în următoarea 
componenţă: 

Nr. Componenţa grupului de Persoana desemnată Rol membru 
crt. lucru Numele şi prenumele Funcţia 

Coordonator al 
Şef serviciu TITULAR 

implementării Planului de 
1 integritate, în contextul SNA 

Şef serviciu SUPLEANT 
2021 -2025 

Secretar (PR) TITULAR 
2 Consilier de integritate Referent de 

specialitate 
SUPLEANT 

Şef birou TITULAR 

Membrii responsabili pentru 
Şef serviciu SUPLEANT implementarea Planului de 

3 
integritate, în contextul SNA Consilier juridic TITULAR 
2021-2025 

Şef serviciu SUPLEANT 

Art.S. Membrii grupului de lucru pentru implementarea Planului de integritate (titulari şt 
supleanţi) exercită, în principal, următoarele atribuţii : 

a) Colectarea datelor necesare elaborării listei privind principalele atribuţii ale instituţiei; 

b) Identificarea vulnerabilităţilor şi riscurilor de corupţie specifice instituţiei, precum şi a celor 
privind dezvoltarea şi implementarea standardelor de control intern managerial; 

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; 
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e) Elaborarea/revizuirea Planului de integritate în funcţie de măsurile identificate ca remedii 
pentru riscurile de corupţie şi vulnerabilităţile instituţionale; 

t) Implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute în Planul de integritate, în contextul SNA 
2021 - 2025, ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei; 

g) Informarea personalului instituţiei cu privire la Strategia Naţională Anticorupţie 2021 - 2025, 
promovarea eticii şi integrităţii; 

h) Iniţierea încheierii unor protocoale de colaborare cu instituţiile abilitate în domeniul 
anticorupţie pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 - 2025; 

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 neîngrădit 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 2021-2025; 

m) Elaborarea şi transmiterea rapoartelor, documentelor conexe şi a informaţiilor conform 
condiţiilor şi termenelor solicitate de către Direcţia de Integritate/Secretariatul tehnic al SNA 2021-2025; 

n) Autoevaluarea anuală şi informarea Direcţiei de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului 
Bucureşti, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei/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, Lucrărilor Publice şi Administraţiei/Ministrului Justiţiei asupra 
gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexele de la H.G. nr. 
1269/17.12.2021 privind aprobarea SNA 2021 - 2025 şi a documentelor aferente acesteia); 

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, prevăzute la art. 5 al 

prezentei decizii, se detaliază corespunzător în fişele de post ale acestora şi vor fi aduse la cunoştinţă celor 
în drept, prin grija Biroului Resurse Umane, Salarizare şi Juridic Contencios. 

Art.7. Personalul de conducere şi de execuţie este obligat să asigure implementarea măsurilor 
anticorupţie necesare, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariţie a unor fapte de corupţie, 
astfel încât să fie menţinute la un nivel acceptabil atât probabilitatea de apariţie a acestora, cât şi impactul 
resimţit la nivelul activităţilor. 

Art.8. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru responsabil 
pentru implementarea Planului de integritate al Teatrului Evreiesc de Stat, cu participarea tuturor 
angajaţilor, iar Biroul Resurse Umane, Salarizare şi Jurid~ontencios o va publica pe site-ul instituţiei şi 
o aduce la cunoştinţă tuturor salariaţilor. ~ . .:. · · , ~ 

C,V ~ \ 
~ _, \ 

MANAGFj IJJ • ~ 1 

ÎNTOCMIT 
ŞEF BIROU RESURSE Ul\'M.NE, SALARIZARE ŞI 

JURIDIC COWENCIOS 

VIZAT 

~ONSILIER JURIDIC 
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Anexa nr. lla Decizia nr. 48 din 17.06.2022 

DECLARAŢIE 

Privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele 
Strategiei naţionale anticorupţie 2021- 2025 

A vând în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naţionale anticorupţie 2021 
- 2025 şi a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/17.12.2021, 

Teatrul Evreiesc de Stat, instituţie aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, cu personalitate juridică proprie, ce are ca obiect de activitate realizarea şi promovarea de 
producţii 1 coproducţii 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 evreiasca, 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 Guvemuluij 
a hotărârilor consiliului general al Municipiului Bucureşti 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 2021 - 2025, 

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021 -
2025, 

Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea 
măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei, 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, 
pnn care: 

• Se confirmă angajamentul că la nivelul Teatrului Evreiesc de Stat se dispun toate măsurile 
pentru ca să nu se săvârşească fapte de corupţie; 

• Condarnnă corupţia în toate formele în care se manifestă precum şi conflictul de interese şi 
incompatibilităţile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituţiei şi încrederea în aceasta; 

• 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 creşterea gradului de respectare şi aplicare a standardelor legale de 
integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Naţională Anticorupţie 2021- 2025; 

• Contribuie la reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor şi asigură implementarea 
cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile pubHce, creşterea 
gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor 
de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA; 

• Autoevaluează anual şi informează Direcţia de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului 
Bucureşti cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituţiei 
precum şi referitor la stadiul implementării măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 
corupţiei (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021- 2025). 

Această decl~t.a: leJcătre 

Data: 17.06.2022 
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Anexa nr. 2 la Decizia nr. 48 din 17.06.2022 

Planul de integritate al Teatrului Evreiesc de Stat pentru perioada 2021-2025 

Măsuri Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare 
Termen de 

Responsabil Buget 
realizare 

'obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituţiei 

1.1 Adoptarea şi distribuirea în • Declaraţia adoptată, • Document aprobat. 
~adrul instituţiei a declaraţiei privind ~isemjnată şi postată pe site-ul 

• Reticenţă în semnarea 1 
• Publicare pe pagina 

aswnarea unei agende de integritate instituţiei. 
!asumarea documentului de 

web a instituţiei. 17 iunie 2022. • Conducerea instituţiei. Nu este cazul. 
organizaţională şi comunicarea • Transmiterea declaraţiei • Bază de date Direcţia 
~cesteia la Direcţia de Integritate din către Direcţia de Integritate din 

~ătre conducerea instituţiej. 
de Integritate din cadru 1 

~adrul P.M.B. cadrul P.M.B. P.M.B. 

1.2 Desemnarea coordonatoruJui şi a 
• Act administrativ emis. • Document aprobat. 

~ei grup de lucru responsabil de • Informarea Direcţiei de • Întârzieri în desemnarea/ • Listă de distribuţie. 

implementarea Strategiei Naţionale ntegritate din cadrul P.M.B cu ~ctualizarea componenţei • Bază de date Direcţia 30 iunie 2022. • Conducerea instituţiei. Nu este cazul. 

Anticorupţie 2021-2025. privire la emiterea actului ~putui de lucru. ~e Integritate din cadrul 
administrativ. IP.M.B. 

1.3 Consultarea angajaţilor in • Nr. de angajaţi consultaţi cu 
• Caracter formal a 1 

• Minută. • Conducerea instituţiei, 
procesul de elaborare a planului de privire la elaborarea planului de 

consultării. 
• Propuneri primite de la Aprilie 2022. persoanele desemnate Nu este cazul. 

integritate. integritate. • Neparticiparea 1 
Fmgajaţi. pentru implementarea SNA. 

neimplicarea angajaţilor. 
• Plan de integritate aprobat 

prin act administrativ şi 

idiseminat (e-mail, circulară, 
~edinţă etc.). 

• Plan de integritate 
• Conducerea instituţiei. 

1.4 Aprobarea şi distribuirea în • Nr. de angajaţi inforrnaţi cu 
~probat. 

• Coordonatorul 
~adrul instituţiei a planului de privire la aprobarea planului de 

• Nerustribuirea planului. • Minută 1 circulară 1 e- 30 iunie 2022. 
implementării Planului de Nu este cazul. 

integritate, precum şi publicarea integritate. Integritate 1 persoanele 
documentului pe site-ul instituţiei. • Modalitatea de informare a 

)nail 1 listă de luare la desemnate pentru 
acestora (ex.: şedinţă, e-mail, 

~unoştinţă. implementarea SNA. 
circulară etc.). 

• Plan de integritate publicat 
pe site-ul instituţiei. 

• Caracterul formal al 
• Rapoarte de evaluare a • Conducerea instituţiei. 

1.5 Identificarea şi evaluarea • Nr. de riscuri şi ~emersului. iscurilor şi • Coordonatorul Planului 
iscurilor şi vulnerabilităţilor la vulnerabilităţi la corupţie vulnerabilităţiJor la Iunie 2022. de Integritate 1 persoanele Nu este cazul. 
~orupţie specifice instituţiei. "dentificate şi evaluate. • Personal instruit insuficient 

corupţie 1 Registru desemnate pentru 
pentru aplicarea metodologiei. 

iscurilor de corupţie. implementarea planului. 
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Măsuri Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare 
Termen de 

Responsabil Buget 
realizare 

1.6 lmplementarea măsurilor de • Nr. de măsuri implementate 
• Caracterul formal al 

• Raport privind • Grupul de lucru pentru 
I'n func~e de 

demersului. măsurile de 
[prevenire a materializării riscurilor • Nr. de vulnerabilităţi 

• PersonaJ instruit insuficient 
măsurile de remediere a Permanent. managementul riscurilor la 

remediere identificate. emediate. 
g_entru aQ]icarea metodologiei. 

vulnerabiJită~lor. Corupţie. 
identificate. 

1.7 Evaluarea anuală a modului de 
• Conducerea instituţiei. 

implementare a planului şi adaptarea • Grad de implementare a • Caracter formal al • Raport de evaluare. 
• Coordonatorul Planului acestuia la riscuriJe şi planului de integritate ~valuărti. • Bază de date Direcţia Anual. de Integritate 1 persoanele Nu este cazul. 

vulnerabilităţile nou identificate şi • Măsuri noi introduse 1 • Neparticiparea 1 de Integritate din cadrul 
desemnate pentru transmiterea către Direcţia de evizuite. reimplicarea angajaţilor. P.M.B. 

Integritate din cadrul P.M.B. implementarea SNA. 

1 .8 Autoevaluarea periodică a 
• Conducerea instituţiei. 

wadului de implementare a 
• Date şi informa~i colectate • Coordonatorul Planului 

[măsurilor de transparenţă 
tpentru to~ indicatorii cuprinşi în 

• Inexistenţa unui mecanism • Raport de 
Anual. de integritate 1 persoanele Nu este cazul. 

instituţională şi prevenire a corup~ei 
inventar. 

~e colectare unitară a datelor. ~utoevaluare. 
desemnate pentru r-Anexa 3 la SNA - inventarul 

Plăsurilor). 
implementarea SNA. 

ipbiectiv 2: Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor 

Se va estima in 

2.1 Organizarea de activită~ de 
• Nr. de programe derulate 1 

• Resurse financiare 
func~e de numărul 

informare şi conştientizare a 
activităţi de informare. 

insuficiente. • Conducerea institu~ei, 
participanţilor, 

• Nr. de participanţi. • Rapoarte de activitate. conţinutul 
c.etăţenilor şi angajaţilor cu privire la 

• Nr. de module de curs 
• Grad scăzut de participare. 

• Liste de prezenţă. 
Permanent. ~oordonatorul planului de programului etc. (se 

drepturile cetăţenilor tn relaţia cu 
derulate. • Caracter fonnal al integritate. 

pot utiliza resurse 
autorităţile administraţiei pubHce. 

• Feedback-ul participanţilor. 
activităţilor. proprii sau finanţări 

nerambursabile). 

• Nr. de sesizări transmise de • Nealocarea de resurse • Note de infonnare. 

2.2 încurajarea cetăţenilor de a 
~etăţeni. !umane şi financiare. • Mesaje 1 sesizări 

sesiza posibile incidente de • Tip de canale utilizate. • Acces limitat la internet şi transmise pe conturile 

integritate, utilizând noile • Nr. mesaje preventive 1 ~chipamente al cetăţenilor din instituţiei. 
2025. 

• Conducerea institu~ei. 

instrumente existente (ex.: social tpostări publicate pe canalele nediul rural sau tn vârstă. • E-mailuri transmise. • Personalul desemnat. 

p1edia). ~stituţionale de comunicare • Lipsa personalului din • Liste de difuzare. 
~miine (Facebook, lnstagram, instituţie care să gestioneze • Fişiere publicate pe 
ifwitter, Youtube etc.). ~esizările primite. Intranet. 

~.3 Digitalizarea serviciilor care pot • Nealocarea resurselor • Pagina 1 Portalul Se va estima î.n 
"'i automatizate, cu scopul de a • Tipul de servicii digitalizate. recesare (bugetare şi umane). institu~ei care furnizează 

2025. 
• Conducerea instituţiei. func~e de 

educe probabilitatea materializării • Nr de utilizatori. • Acces limitat la resurse ~erviciul. • Personalul desemnat. dimensiunea 
iscurilor de corup~e generate de ex. Internet). • Rapoarte de activitate. proiectului. 
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Măsuri Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare 
Termen de 

Responsabil Buget 
realizare 

!interacţiunea directă cu angajaţii • Feedback de la 
!instituţiei. cetăţeni. 

~.4 Reg lementarea procedurilor de • Nealocarea resurselor 
• Conducerea instituţiei. 

bbţinere cu cel eri tate 1 în regim de necesare (bugetare şi umane). • Lista de proceduri 31 decembrie 
• Coordonator 

urgenţă a avizelor 1 documentelor • Proceduri utilizate. 
• Reticenţa la schimbare a adoptate. 2022. 

implementare Plan de 

emise de instituţie. angajaţilor. 
Integritate. 

• Personalul desemnat. 

lpbiectiv 3: Dezvoltarea un·ei culturi a transparenţei pentru o guvernare dese/lisă la 11ivellocaJ 

• Pagina de internet a • Conducerea instituţiei. 
ln funcţie de 

p.l Aplicarea standardului general • Informaţii de interes public complexitatea site-
l:ie publicare a infonnaţiilor de publicate conform standardului. 

• Resursă fmanciară instituţiei. • Compartimentul ului, se pot utiliza 
interes public prevăzut în Anexa 4 la • Număr de structuri care 

insuficientă. • Solicitări de informaţi i Permanent. informatic/ responsabilul cu surse proprii sau 
SNA 2021-2025. încarcă infonnaţii în website. • PersonaJ neinstruit. ~e interes public. informaţiile de interes 

ftnanţări 
• E-mail-uri. public. nerambursabile. 

• Nealocarea resurselor 
umane şi financiare. 

p.2 Publicarea de seturi de date pe • Nr. de seturi de date • Lipsa informa~iilor 1 • Conducerea instituţiei . 

portalul data.gov.ro. publicate pe portalul ~;unoştinţelor în domeniu. • Portalul data.gov.ro. Permanent. • Persoanele responsabile Nu este cazul. 
~ata.gov.ro. • Lipsa interesului pentru desemnate. 

!Publicarea i.nfonnaţiilor tn 
iformat deschis. 

3.3 Publicarea contractelor de 
• Număr de informaţii 1 • Secţiune realizată -

achiziţii publice cu o valoare mai 
ontracte publicate. • Întârzieri în publicarea 

Pagina de internet a • Conducerea instituţiei, 
mare de 5.000 euro ş i a execuţiei 

• Pagina de internet actualizată ~ocumentelor. 
instituţiei. Permanent. persoanele responsabile Nu este cazul. 

~cestora, cu o actualizare • Documente în ~esenmate. 
!trimestrială. 

periodic. 
domeniu publicate. 

lpbiectiv 4: Co11solidarea integrităţii la nivelul illstitufiei 

• Resurse umane şi • Conducerea instituţiei 

4.1 Implicarea soc ietăţti civile în • Nr. de proceduri de ach iziţie 
financiare insuficiente. 

• Rapoarte anuale de 
publice. 

• Reticenţa angajaţilor de a • Responsabilul structurii Se va estima în 
monitorizare a integrităţii în procesu publică la care s-au încheiat 

utiliza un astfel de instrument. 
~ctivitate. 

Permanent. ~e achiziţii publice. funcţie de necesarul 
de derulare a achiziţiilor publice prin pacte de integritate cu 

• Nr redus de organizaţii 
• Pacte de integritate 

• Coordonatorul de resursă umană. 
utilizarea pactelor de integritate. eprezentanţi ai societăţii civile. 

neguvernamentale care 
mcheiat. 

implementării Planului de 
!Utilizează instrumentul. integritate. 
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Măsuri Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare 
Termen de 

Responsabil Buget 
realizare 

~.2 Auditarea internă, o dată la doi 
• Nr. de recomandări 

• Resurse umane 
f'ormulate. • Conducerea instituţiei. 

ani, a sis temului 1 măsurilor de 
• Gradul de implementare a 

insuficiente. • Rapoarte de audit. 
La 2 ani. • Structura de audit intern 

prevellire a corupţiei la nivelul 
năsurilor preventive 

• Lipsa structurilor de audit • Rapoarte de activitate. ~in cadrul instituţiei . 
instituţiei. 

~nticoruptie. 
intern. 

COORDONATOR AL IMPLEMENTĂRD PLANULUI DE INTEGRITATE CONSILIER DE INTEGRITATE 
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