COMPANIA NATIONALA DE CAT FERAT
DISPOZITIA,
DIRECTOR{JLUI GENERAL A
COMPANIEI NATIONALE DE CAI FERAT

pentru aprobarea componenfei qi atrib
Comisiei interne pentru prevenirea gi comba

..CFR''-S.A.

..CFR''.S.A.

tiilor
a corup{iei

in vedere prevederile Hotdrdrii Guvernul nr. 21512012 privind
aprobarea Strategiei Nafionale Anticorup{ie pe perioaoa 2 12-2015. a Inventarului
mdsurilor preventive anticorupfie gi a indicatorilor de eval
precum qi a Planului
na{ional de acJiune pentru irnplementarea Strategiei nafi ale anticorup(ie 2012Avdnd

20t5;

linind cont de prevederile Ordinului Ministr
Infrastructurii nr. 143312012 pentru aprobarea cornponenle
structurilor din cadrul M.T.l., precum qi din cadrul unit6!
coordonarea sau de sub autoritatea M.T.l. responsabile cu
NaJionale Anticorupt ie 201 2-20 | 5 ;
in temeiul prevederilor Orclonanfei de Urgenfd nr,109
corporativd a intreprinderilor publice coroboratd cu p
nr. 58111998 privind inliin{area Companiei Na{ionale de Ci
reorganizarea Societdlii Na{ionale a Cdilor Ferate

lui

T'ransporturilor qi
sarcinilor gi atribufiilor
or aflate in subordinea.

mplementarea Strategiei

0l I privind guvernanla
ile Hotar6rii Guvemului
Ferate "CFR"-S.A. prin
re, cu modificdrile qi

completdri le ulterioare.

Directorul general al Companiei Na{ionale de

rate "CFR"-S.A. ernite

urmdtoarea

DISPOZITIE:
1. (l) In scopul implementdrii masurilor de prevenire g combatere a corup{iei qi
monitorizare
de
a actelor de coruotie la nivelul C.N.C.F. " FR" - S"A. se constituie
Comisia internd centrald pentru prevenirea qi comhatere coruptiei fbrmatd din 3
membri:

Art.

Preqedinte: George MICU

Director

Membrii: Florin'|OMESCU

Direcior

Florea DOtsRF,SCU

eneral

istentd Juridica Si
Res rse Umane

Pre$edint le Federatiei Nationale
m de Fier"

(2) Sarcinile Conisiei interne centrale penrru
corupliei sunt prevdzute in Anexa nr.l, care face

pre\renlrea

$l combaterea

integrantd

din

prezenta

dispozilie.

Art. 2.(l) Secretariatul Comisiei interne centrale pent prevenirea gi cornbaterea
corupliei este organizat la nivelul Sen iciului Audit pub ic Intern qi este condus de
qeful Serviciului Audit Public Intern.
(2) Secretariatul este subordonat Cornisiei interne
combaterea corupfiei Si are sarcinile prerzizute in A
integrantd din prezenta dispozilie,

Art. 3. Secretariafzl Cornisiei interne centrale

trale pentru prevenirea gi
xa nr.2, care face parte

pentru prevenirea qi combaterea
rul Cornpaniei prezenta

corupfiei va aduce la cunostinta tuturor structurilor din
dispozilie.

Art.4. I.a nivelul fiecarei structuri din centralul Corn niei se va nominaliza un
responsabil cu implementarea mdsr,rrilor de prevenire q combatere a corupfiei qi
monitorizarea activitSlilor cu factori cle risc pretabili pr:n
aparilia fenomenului de
corupfie, care va fi comunicat Secretariatului Comisiei in rmen de l0 zile de la data
adoptdrii prezentei dispozitii.

Art.5. Sarcinile responsabililor cu implementarea rndsuril de prevenire si combatere
a corupJiei si rnonitorizarea activitalilor cu f-actori de ri pretabili pentru aparigia
fenomenului de corup{ie sunt prevdzute in Anexa nr.3^ ca firce parte integrantd din
prezenta dispozilie.

Art.6. In scopul irnplernentdrii rndsurilor de prevenire
combatere a corupfiei qi
monitorizarea activitalilor cur factori de risc pretabili pen
aparilia f-enomenului de
corupfie, la nivelul SCREIR CF l-8 se va constitui pri dispozilie a Directorului
regional, Comisia internd regionald l-B pentrtt preveni
;i combaterea corupliei,
careva fi formatd din 3 rnembrii" astfbl:
- Directorul SCREIR- CF 1-8 - presedintele comisiei
- un membru desemnat dintre persoanele cu firncfii
conducere;
- un reprezentant al Iiederaliei lrlationale "Drum de rer..
Art.7. Secretariatului Comisiei interne regionale l-8 pent prevenirea ;i combaterea
corupliei va ti stabilit de fiecare Direcror SCREIR CF 1-8 in tennen de 10 zile de la
adoptarea prezentei dispozitii.

Art.8. Secretariatul Comisiei interne regionale 1-8 este s bordonat Comisiei inteme
regionale pentru prevenirea gi combaterea corup{iei qi
sarcinile prevdzute in
Anexa nr.2, care face parte integranti din prezenta dispozig

Art.9. Secretariatul Comisiei interne regionale pentru
corupliei va aduce la cunogtinta tuturor structurilor din
Directorului regional.

evenirea Si combaterea
rul S}CREIR CF dispozilia

fut.

10. La data intrdrii in vigoare a prezentei dispozifii,
pentru aprobarea componenjei gi atribufiilor Comisiei i
combaterea c orupJie i i q i inc ete azd, aplicab i I itatea.

Art.

ll.

lia nr.8/05.02.2013
pentru prevenirea gi

Secretariatul Comisiei interne centrale pentru
enrea $l combaterea
corup{iei va transmite Biroului de presd Companie, Infl
lii Ei Relafii cu Publicul
prezenta dispozifie in vederea postdrii acesteia pe site-ul Companiei la capitolul
Stratesie.

Art.lz. Prezenta dispozifie intrd in vigoare la

data

emiterii.

DIRECTOR GENERAL

Director D.A.J.R.U.
Florin TOMESCU

------J .;=;-;*

$efServiciu A
Alina BABAN

PI

Jh*,

Anexa nr.l

ATRIBUTIILE COMISIEI INTERNE PENTRU PREVENI

$I COMBATEREA

CORUPTIEI

t. Elaborarea planului propriu de acliune impotriva corup
coroborat cu planul nalional de acliune pentru implemen

la nivel de

Companie,

rea Strategiei Nafionale de

Anticoruplie 2012-2015 qi planul sectorial elaborat la nivelu Ministerului Transporturilor
qi Infrastructurii.
2.

Stabilirea structurilor cu atribulii in implementarea mdsuril

corup!iei9imonitorizareaactivitd1ilorcufactoride

de prevenire gi combatere a

pretabili pentru aparilia

fenomenului de corupfie.
3.

Monitorizarea modului de rezolvare a mdsurilor cuprinse

planul propriu de acliune,

elaborat la nivel de Companie.
4.

5.

Elaborarea rapoartelor de autoevaluare periodicd a gradulur

implementare a mdsurilor

obligatorii gi monitorizarea indicatorilor de evaluare

preventive anticorupf ie.

Analtzeazd Ei stabilegte riscurile

a mf,su

qi vulnerabilit5lle

s

mdsurile de remediere a vulnerabilitatilor identificate.

6.

Analizeazd, qi stabileqte

funcliile sensibile la nivelul Compan

fice Companiei precum ;i

Anexa nr.2

ATRIBUTIILE SECRETARIATULUI COMISIEI INTE
REGIONALE 1.8 PENTRU PREVENIREA SI COMBA

f

.

in domeniul producerii actelor

1.1.

E CENTRALE $I
REA CORUPTIEI

de corupfie

Difuzarea mdsurilor cuprinse

in planul propriu de

impotriva corupliei.

elaborat de comisia internd.

1.2.

Centralizarea semestriald a stadiului de imple

combatere a corupfiei stabilite prin Planul propriu de acliune

1.3.

Centralizarea raportdrilor privind modul de indeplini

a mdsurilor de prevenire gi
iva corupliei.
a mdsurilor de combatere

a

corupliei Ei a acjiunilor de corupfie inregistrate la termenele tabilite in planul propriu de
actiune.

1.4.

Centralizarea listelor cu functii sensibile cu factori

risc pretabili pentru aparilia

fenomenului de coruplie Ei gestionarea acesteia.

1.5.

Informarearesponsabililorcuimplementareamdsuril

de prevenire gi combatere

a corupfiei qi monitorizarea activitetilor cu factori de ri

pretabili pentru aparilia

fenomenului de coruplie asupra actelor norrnative in vigoare

ivind activit[file cu factori

de risc pretabili pentru apar:i1ia l'enomenului de coruplie.

2. in domeniul monitorizlrii misurilor

2.I.

cuprinse in planul p

Centralizareainfonnaliilorprivindstadiulindeplinirii

de acfiune

surilor cuprinse in Planul

propriu de acliune.

2.2.

Centralizarea infonnatiilor privind realizareaindicat

ilor de evaluare a mdsurilor

preventive anticorupfie prevbzuli in Planul propriu de acliune.

2.3.

Pre'zentarea de

informalii comisiei interne privind

cuprinse in Planul propriu de actiune Ei a informatiilor furni

Companiei cu privire la existenla unor fapte susceptibile a fi

2.4.

Transmiterea la

Ml'a raportdrilor

prevdzute in Planul

iul indeplinirii mdsurilor
de structurile din cadrul
e de corup{ie.

priu de acfiune.

3. in domeniul depistlrii persoanelor

3.1.

care produc acte de

Centralizarea informa{iilor furnizate de RGCFG in

economico-financiare qi buna gestionare a patrimoniului gi
3.2.

iul intdririi disciplinei
nurilor publice.

Centralizarea informafiilor furnizate de RGSC pri ind rezultatele cercetdrii si

investigdrii unor sesizdri privind existenla sau producerea u

fapte susceptibile a

fi

acte

de coruplie.

3.3.

i

Centralizarea infonmafiilor privind incdlcdri ale

ale personalului

cu atribufii de control din cadrul structurii.
3.4.

Colectarea de

la

DAJRLT

a informaliilor privind

averilor de cdtre

personalul Companiei, care au obligagia depunerii acestor

4. In domeniul sancfionirii

persoanelor care au produs acte

Colectarea informafiilor furnizate

de instanlele j

procesele intentate unor foqti salariali pentru fapte susceptibil

corupfie

i
afr

prin DAJRU privind
acte de corupfie.

Anexa nr.J

ATRIBUTIILE RESPONSABII,ILOR

A MASURILOR DE
A CORUPTIEI $I MONITOR ZAREA ACTrVrTAlrlon cu
C{.T

IMPLEME

PREVENIRE $I COMBATER.E
FACTORI DE RISC PRETABILI PENTRU APARITIA

MENULUI DE CORUPTIE

F'E

(cENTR{L + scRnincn r_s)
f

. in domeniul producerii actelor de corupfie
Urmdreqte modul de implementare a mf,surilor de

1.1.

venire gi combatere a corupfiei

stabilite prin Planul proprir-r de actiune impotriva corupliei,
Asigurd raportdrile privind modul de indeplinire a

1.2.

a

ilor de combatere a corupJiei

acliunilor de corupfie inregistrate la termenele stabilite in

1.3.

Identificd qi elaboreazd Iista functiilor sensibile

qi

ul propriu de acfiune.
c

factori de risc pretabili pentru

Urrndreqte acfiunea de reanalizare a continutului fise

de post pentru persoanele care

aparilia fenomenului de corupfie qi gestionarea acesteia.
1.4.

conduc sau lucreazd

in dornenii cu f-actori de risc

pretabi

pentru apanlla fenomenului de

coruplle.

1.5.

Urmareqte modul de aplicare a actelor normative

privind activitdtile

cu

factori de risc pretabili pentru aparilia fenomenului de oorup!

2. In domeniul rnonitonizd,rii misurilor
2.t.

Elaboreazd

gi transmite

cuprinse in planul

Secretariatului

Comisiei

combaterea corupliei informaliile privind stadiul indeplini

priu de acfiune
Interne pentru prevenirea

i

qi

m[surilor cuprinse in Planul

propriu de acfiune al Companiei.
2.2.

Elaboreazd

;i

transmite

Secretariatului Comrsrer

combaterea corupliei infbrmaliile privind realizarea indi
preventive anticorupfie prevdzufi in Planul propriu la nivelul

3. in dorneniul depistlrii persoanelor

care produc acte de co

Inteme

rilor

pentru prevenlrea

de evaluare

a

$l

mdsurilor

ompaniei.

p(ie

Transmite Secretariatului Comisiei Inteme pentru prev nlrea

combaterea corup!iei

informafiile privind incS.lcdri ale codului de eticd de catre pe

atribu{ii de control din

ul

