COMPANIA NATIONALA DE Cfi FERATE "CFR"-S.A.
DISPOZITIA
DIRECTORULUI GENERAL AL
coMpANIEI NATIONALE DE CAI FERATE "CFFI"-S.A.

pentru aprobarea componenfei qri atribufiilor
Comisiei interne pentru prevenirea gi combaterea corupfiei

in

vedere prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 2l5D0l2 privind
aprobarea Strategiei nalionale anticorupfie pe perioada 2012-2015, a Inventarului
mdsurilor preventive anticorupfie qi a indicatorilor de evaluare, precum gi a Planului
nafional de ac{iune pentru implementarea Strategiei nalionale anticorupfie 201'2"

Avdnd

2015

Jinind cont de prevederile Ordinului lMinistrului T'ransporturilor Ei

Infrastructurii nr. 143312012 pentru aprobarea componsntei, sarcinilor qi atribufiilor
structurilor din cadrul M.T.l., precum gi din cadrul unitdlilor aflate in subordinea.
coordonarea sau de sub autoritatea M.T.I. responsabile cu implementarea Strategiei
Nafionale Anticorupfie 20 I 2-2015;
In temeiul prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 581/1998 privind infiinlarea
Companiei Nafionale de Cdi Ferate "CFR"-S.A, prin neorga:nizarea Societagii
Nalionale a Cdilor Ferate RomAne, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Directonrl general al Companiei Na{ionale de Cdi F,orate "CFR"-S.A. emite
urmdtoarea

DISPOZI|IE:
Art. l. (1) in scopul implementdrii mdsurilor

de prevenire gi cornbatere a corupfiei gi
de rnonitonzare a actelor de corupfie la nivelul C.N.C.F. "CFR" - S.A. se constituie
Comisia internd centrald pentru prevenirea Si com,baterea corupliei formatl din 5
mennbri:

Preqedinte: Di.rector General

Mernbrii:

Director Direcfia Asistenfd Juridicd
Director Direc{ia Resurse Umane
Director Direcfia Finan![ri Proiecte Europene
Preqedintele Federafiei Nationale "Drum de Fier',

(2) Sarcilile Comisiei interne centrale pentru prevr:nirea 9i

combaterea

corup{iei sunt prervdzute in Anexa nr.1.

Art. 2.(1) Secret.ariatul Comisiei interne centrale pentru pre'renirea 9i cornbaterea

condus de
corupliei este organizatlanivelul Serviciului Audit Public Intr:rn qi este
qeful Serviciului Audit Public Intern.

(2) Secretariatul este subordonat Comisiei interne centrarle pentru prevenirea
combaterea corupfiei qi are sarcinile previzute in Anexa nr.2.

Art. 3. Secretariarai Comisiei interne centrale pentru

prevronirea

qi

9i combaterea

prezenta
corupliei va aduce la cunoqtinfa tuturor structurilor din cadrul cornpaniei
dispozifie.

Art.4. La nivelul fiecarei structuri din centralul Companiei se vil nominahza un
qi
responsabil cu jLrnplementarea mdsurilor de prevenire qi co:mbatet:e a corupfiei
monitorizarea activitatilor cu factori de risc pretabili pentru aprarilia fenomenului de

corupfie, care va. fi comunicat Secretariatului Comisiei in termen de 10 zile de la data
adoptdrii prezentlei dispozi!ii.

Art.5. Sarcinile r:esponsabililor cu implementarea mdsurilor de prevenire 9i combatere
a corupliei qi nronitorlzarea activitafilor cu factori de risc p,lslabilli pentru aparilia
fenomenului de corupfie sunt prevdzute in Anexa nr'3'

Art.6. in scopuI implementdrii misurilor de prevenire gi cornbatere a corupfiei

si

monitorizarea ar;tiviialitor cu factori de risc pretabili pentru aparifizr fenomenului
corupfie, la nivelul SCREIR CF 1-8 se va constitui prin dispozilre a Directorului
regional, Comisia internd regionald I-8 pentru prevenirea Sii combaterea corup[iei,
care va fi formartd din 3 membrii, astfel:
- Directorul SCREIR CF 1-8 - preqedintele comisiei;
- un membru desemnat dintre persoanele cu func{ii de conducr:re,
- un reprezentantal Federafiei Nafionale "Drum de Fier"'

de

. Secretariatultlt Comisiei interne regionale -8 pentru prezvenirea ;i combaterea
^l
corupliei va fi stabilit de fiecare Director SCREIR CF l-8, in l.ermen de 10 zile de la
adoptarea prezentei dispozilii.
Art.7

Art.8. Secretariatul Comisiei interne regionale ,1-B este suborrlonat Comisiei interne
regionale pentru prevenirea gi combaterea corupfiei qi are sarcinrle prevdzute in
Anexa nr.2, care face parte integrantd din prezenta dispozilie'

Art.g. Secretari.atul Comisiei interne regionale pentru pret"enirea Si

contbaterea
corupliei va aduce la cunoqtinfa tuturor structurilor din cadrul SCREIR CF dispozifia
Directorului reg;ional.

Art. 10. La

data

intrdrii in v

pentru aprobarea comPonenlei
combaterea coruPftel 9l once

Art. 71. Secretariatul

Comisi
corupliei va transmite Serviciul
acesteia pe site-ul ComPaniei la
Ar:t.12. Anexele nr.

l-3 fac

fut.13. Prezenta dispozilie intrd

aprezentei dispozilii, Dispozifia nr. 63117 '05.2013
aiributiilor Comisiei interne pentrur prevenirea 9i
d isp o zili i c ontrare i g i inc ete a zd aplicarbrlilatea.

interne centrale pentru prevenlrea gi combaterea
Comunicare prezenta dispozilie in v'ederea postdrii
itolul Strategie.
integrantd din prezenta dispozilie.

vigoare la data emiterii.

:a):

Director Direcfia Asistenld J

Secretariatul Comisiei inteme centrale
gefServiciu A P I

Alina BflBAN
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Anexa nr.l

ATRIBUTIILE COMISIEI INTE

PENTRU PREVENIREA $I COMBATEREA

CORUPTIEI

l.

la nivel de Companie,

Elaborarea planului propriu

ac!iune impotriva corupfiei

coroborat cu planul nalional

actiune pentru implementarea Strategiei Nafionale de

Anticorupfie 2012-2015

qi

planul

sectorial elaborat

la nivelul Ministerului

Transporturilor.
2.

Stabilirea structurilor cu atributi in implementarea m6surilor de prevenire Ei combatere a
vitdlitor cu factori de risc protabili pentru aparilia
corupfiei gi monitorizarea
fenomenului de corupfie.

3.

Monitorizarea modului de rezo vare a m6surilor cuprinse

in planul pro'priu de actiune,

elaborat la nivel de ComPanie.
4.

obligatorii qi monitorizarca
5.

aluare periodicd a gradului de imlrlementare a mbsurilor

Elaborarea rapoartelor de

Analizeazd

1

gi stabilegte ri

ilor de evaluare a mlsurilor proventive anticorupfie.

qi vulnerabilitIlile specifice Companiei precum

mdsurile de remediere a vulnera
6.

Analizeazd qi stabileqte funcfii

sensibile la nivelul ComPaniei.

9i

Anexa nr.2

ATRIBUTIILE SECRETARIATULUI COMISIEI INTERNE CENTIIALE $I
REGIONALE l-8 PENTRU P VENIREA $I COMBATERE.A COITUPTIEI

1. In domeniul

1.1.

producerii actelof de corupfie

Difuzarea mdsurilor cuprinse in Planul propriu de acfiulre impotriva corupliei,

elaborat de comisia intern6.

1.2.

Centralizarea semestrialp a stadiului de implementare a mdsurilo.r de prevenire gi

combatere a corupfiei stabilite ppin Planul propriu de actiune impotriva corupfiei.

1.3.

Centralizarea raport[rilop privind modul de indeplinire a mdsurilor de combatere a

corupliei qi a acfiunilor de co fie inregistrate la termenele stabilite in planul propriu

de

actiune.

1.4.

Centralizarea listelor cu funcjii sensibile cu factori de risc pretabili pentru aparilia

fenomenului de coruplie gi gestipnarea acesteia.

1.5.

Informalea responsabililor cu implementarea mdsurilor de prevenire gi combatere

a corupfiei gi monitorizarca 4ctivitdlilor cu factori de risc

prretabili pentru aparilia

fenomenului de corupfie asupr4 actelor normative in vigoare privind acti'vitElile cu factori
de risc pretabili pentru aparilia {'enomenului de corupfie.

2. in domeniul monitorwdriimipurilor

2.1.

cuprinse in planul propriu de acfiune

Centralizarea informafiifor privind stadiul indeplinirii mdsur:ilor cuprinse in Planul

propriu de acfiune.

2.2.

Centralizarea informa{iifor privind rcalizwea indicatorilor de evaluare a mlsurilor

preventive anticorupfie prevdzufi in Planul propriu de acliune'

2.3.

prezentarca de informaq.tii comisiei interne privind stadiul indelplinirii mdsurilor

plalul propriu de apfiune gi a informafiilor furnizate rle structurile din cadrul
Companiei cu privire la existenfa unor fapte susceptibile a fi acte dle coruplie.

cuprinse in

2.4.

Transmiterea la MT a r{portirilor prevdzute in Planul propriu de zrcfiune.

3. in domeniul depistirii persoanelor

3.1.

care produc acte de corupfie

Centralizarea informaliilor furnizate de RGCFG in domeniul intdririi disciplinei

economico-financiare qi buna gestionare a patrimoniului Ei bunuril,or publice.

3.2.

Centralizarea informafiilor furnizate de RGSC privind rezultalele cercetdrii qi

investigdrii unor sesizdri privind existenfa sau producerea unor fapte susr:eptibile a fr acte
de corupfie.

3.3.

Centralizarea informafiilor privind incdlcdri ale codului de eticd ale personalului

cu atribulii de control din cadrul structurii.

3.4.

Colectarea de

la DRU a informafiilor privind

declararea averilor

de

cdtre

personalul Companiei, care au obligafia depunerii acestor declarafii.

4. in domeniul sancfionirii

4.1.

persoanelor care au produs acte de corupficr

Colectarea informaliilor furnizate de instanfele judecdtoreqti prin DAJ privind

procesele intentate unor fogti salariali pentru fapte susceptibile a fi acte de corupfie.

Anexa nr.J

ATIuBUTIILE RE,SPoNSABILILOR CU IMPLEMENTAREA MASURILOR DE
pREvENttRE $I 66MBATERE A coRUpTIEr $r MoNIToRTZARE./I ACllIVITAlIlon cu
FACTORI DE RISC PRETABILI PENTRU APARITIA FENOMENULUI DE CORUPTIE
(CENTRAL + SCREinCT r-s)
f

.

in domeniul producerii actelor de corupfie

1.1.

Urmdregte modul de implementare a mdsurilor de prevenirc: qi combatere a corupliei

stalbilite prin Planul propriu de acfiune impotriva corupliei.

1.2.

Asigur6 raportdrile privind modul de indeplinire a mSsurilor de connbatere a corupliei qi

acliunilor de coruplie inregistrate la termenele stabilite in planul propriu de actiune.
1.3. Identifrcd qi elaboreazd lista funcfiilor sensibile cu factori de risc pretabili pentru
a

apuilia fenomenului de corupfie Ei gestionarea acesteia'

1.4.

Urmdregte acliunea de reanalizare a confinutului figelor de post pentru persoanele care

conduc sau lucrea zd

in domenii cu factori de risc pretabili pentru aparrilia fenomenului

de

in vigoare prrivind activitdlile

cu

cor:upfie.

1"5.

Urmdreqte modul de aplicare a actelor normative

fac:tori de risc pretabili pentru aparilia fenomenului de coruptie.

2. in domeniul monitorwiriimlsurilor

2.1.

Elaboreazd

Ei

transmite

cuprinse in planul propriu de act,iune

Secretariatului Comisiei Interne pentru preverurea 9l

combaterea corupliei informafiile privind stadiul indepli,nirii mdrsurilor cuprinse

in

Planul

pr,rpriu de acliune al ComPaniei.

Secretariatului Comisiei Interrne pentru prevenirea Ei
evaluare a mdsurilor
combaterea coruptiei informaliile privind reahzarea indicatorilc'r de
preventive anticoruplie prevdzufi in Planul propriu la nivelul Companiei'

2.2.

3.

Elaboreazd

im domeniul

qi transmite

depistirii persoanelor care produc acte de corupfie

corupfiei
Transmite Secretariatului Comistet Interne pentru ;preveniirea 9i combaterea
alribufii de control din
informafiile privind incllcdri ale codului de eticl de cdtre personalull cu

3.1.

cardrul structurii

in care este responsabil-

