Anexa 1
Ariile de intervenție și obiectivele
A1 – REFORMA LEGISLATIVĂ
O1 – Analiză preliminară a contextului legislativ (desk research, analiză calitativă și cantitativă)
O2 – Elaborare propunere de lege ferenda (pachet nou codificat / amendarea legislației incidente)
O3 – Consultare publică asupra noii propuneri legislative
O4 – Analiză organizațională internă în vederea eficientizării activității ANI
O5 – Realizarea unei campanii de comunicare și diseminare
A2 – EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE
O6 – Valorificarea datelor deschise din domenii cheie sensibile pentru identificarea potențialelor incidente de integritate
O7 – Acces și interconectare a SIMIDAI cu registre și baze de date relevante în procesul de evaluare a incidentelor de
integritate
O8 – Creare și implementare modul de verificare automată a declarațiilor de avere și de interese
O9 – Crearea aplicațiilor informatice care să fluidizeze și să reducă timpii de analiză a dosarelor
A3 – PREVENȚIA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE
O10 – Îmbunătățirea sistemului PREVENT
O11 – Proiectarea și dezvoltarea platformei digitale de conștientizare și prevenire
O12 – Elaborarea ghidurilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese pe categorii specifice de subiecți ai
integrității
O13 – Implementare programe de pregătire de tip „training on the job” pe categorii specifice de persoane și instituții publice
O14 – Îmbunătățirea procedurilor operaționale de răspuns la solicitările de clarificare a legislației incidente
A4 – COMUNICARE ȘI CONȘTIENTIZARE
O15 – Continuarea proceselor de comunicare și conștientizare cu privire la tranziția către sistemul electronic de declarare
O16 – Restructurarea paginii de Internet a ANI
O17 – Promovarea informațiilor și a raportărilor relevante utilizând formatul video
O18 – Creșterea nivelului de valorificare a canalelor social-media
O19 – Reducerea timpilor de răspuns la solicitările adresate Agenției
A5 – CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
O20 – Continuarea implementării EMOD
O21 – Pregătirea profesională continuă a inspectorilor de integritate și a personalului suport
O22 – Implementarea recomandărior din Raportul de Audit Extern și a celor propuse de Consiliul Național de Integritate
O23 – Recrutarea de personal pentru inspecția de integritate și departamentele administrative și suport
O24 – Efectuarea demersurilor pentru obținerea unui sediu administrativ adecvat
O25 – Implicarea activă în procesul de elaborare și implementare a noii Strategii Naționale Anticorupție
O26 – Transpunerea planului de management în Strategia ANI 2022-2025
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O27 – Promovarea conceptului de integritate în învățământul universitar și preuniversitar
A6 – RELAȚII INTERNAȚIONALE
O28 – Elaborarea și implementarea Strategiei Rețelei pentru Integritate de către ANI, în calitate de deținătoare a Președinției
O29 – Implicarea experților ANI în misiunile de monitorizare desfășurate de OECD/ACN și de alte organizații
internaționale
O30 – Promovarea profilului instituțional al ANI și a bunelor practici la nivel internațional
O31 – Dezvoltarea de activități comune cu instituțiile externe care au protocoale de colaborare încheiate cu ANI
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