
       „Aprobat” 

prin Ordinul CNDDCM 

 Nr. 23 „01” aprilie 2016 

 

PLANUL DE INTEGRITATE  
al Consiliului Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă 

pentru anii 2016 – 2017 

 
 Măsuri spre realizare 

(Acțiuni) 

Termen de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Indicatori de performanță 

Obiectivul nr. 1: Îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu, precum şi eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de 

control intern 

 1. Revizuirea conţinutului Legii privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități nr. 60/30.03.2012 în contextul lacunelor şi 

vulnerabilităţilor identificate cu elaborarea proiectului de 

modificare/completare a acesteia.  

Sem. II 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

În colaborare cu 

MMPSF 

1. Propunere/Proiect de 

modificare/completare elaborat şi 

expediat MMPSF  

 2. Revizuirea conţinutului Instrucțiunii privind modul de determinare 

a dizabilității și capacității de muncă, Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului cu privire la determinarea dizabilității şi capacităţii de 

muncă nr. 65 din 23 ianuarie 2013 în contextul lacunelor şi 

vulnerabilităţilor identificate cu elaborarea proiectului de 

modificare/completare a acesteia.  

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

Secţia metodică 

şi statistică; 

CCRD; 

CSDDCM; 

CTDDCM 

În colaborare cu 

MMPSF 

2.1 Propunere/Proiect de 

modificare/completare elaborat și 

expediat MMPSF.  

 3.1. Revizuirea conţinutului Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea CNDDCM, Anexa nr. 2   la Hotărârea Guvernului cu 

privire la determinarea dizabilității şi capacităţii de muncă nr. 65 din 

Sem. I 2017 

 

 

Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

3.1 Propunere/Proiect de 

modificare/completare elaborat și 

expediat MMPSF. 



 Măsuri spre realizare 

(Acțiuni) 

Termen de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Indicatori de performanță 

23 ianuarie 2013 în contextul lacunelor şi vulnerabilităţilor 

identificate cu elaborarea proiectului de modificare/completare a 

acesteia    

 

3.2. Elaborarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea  

consiliilor teritoriale, specializate, Consiliului de control şi revedere 

a deciziilor cu specificarea statutului membrilor consiliului cu drept 

de vot 

 

3.3. Elaborarea unui regulament/instrucţiune/metodologie care ar 

reglementa detaliat procesele/procedurile de expertizare, 

reexpertizare,  de încadrare după criteriile de determinare a 

dizabilității şi capacităţii de muncă la persoanele adulte şi la copii, 

aprobare a prelungirii certificatului de concediu medical,  examinarea 

cererilor de contestare a deciziilor, etc. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I 2017 

 

 

 

 

 

Sem. I 2017 

Secţia metodică 

şi statistică; 

CCRD; 

CSDDCM; 

CTDDCM 

 

 

 

 

 

3.2 Elaborarea şi aprobarea 

Regulamentelor privind organizarea 

şi funcţionarea  consiliilor teritoriale, 

specializate, Consiliului de control şi 

revedere a deciziilor cu specificarea 

statutului membrilor consiliului cu 

drept de vot, prin ordin/dispoziţie a 

directorului CNDDCM 

 

3.3 Elaborarea unui 

regulament/instrucțiune/metodologie, 

prin ordin/dispoziţie a directorului 

CNDDCM cu publicarea acestuia pe 

pagina web. a CNDDCM  

 4.1 Solicitarea  unei misiuni de audit Ministerului MPSF, privind 

eficienţa şi eficacitatea Comisiei de Litigii şi CCRD în vederea 

simplificării etapelor de contestare a deciziilor de determinare a 

dizabilității şi capacităţii de muncă a persoanei şi excluderea dublării 

atribuţiei de revizuire a contestaţiei  

4.2 Revizuirea oportunităţii  Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei de Litigii, aprobat prin Ordinul MMPSF nr. 

39 din 06.03.20113 şi necesitatea includerii atribuţiilor de revizuire 

în Regulamentul de activitate a CCRD cu modificarea anterioară a 

cadrului normativ (Legea nr. 60/2012. Anexele la H.G. nr. 65/2013. 

); 

Sem. I 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. II 2016 

Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

În comun cu 

MMPSF 

 

Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

În comun cu 

MMPSF 

4.1 Misiune efectuată de auditorii 

MMPSF şi CNDDCM, concluzii și 

propuneri înaintate; 

 

 

 

4.2 Propuneri/Proiecte de 

modificare/completare, elaborate și 

expediate MMPSF   



 Măsuri spre realizare 

(Acțiuni) 

Termen de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Indicatori de performanță 

 5.1 Elaborarea unui ordin comun al MS și MMPSF privind procesul 

de examinare medicală a persoanei cu trimiterea ulterioară pentru  

determinarea dizabilității şi capacităţii de muncă la CNDDCM cu 

aprobarea formularelor ce se impun (Fişei de trimitere (F-088/e)  

Sem. II 2016 Secţia metodică 

şi statistică 

5.1 Ordin comun elaborat şi aprobat 

MMPSF (CNDDCM) MS (IMSP) 

 6. Informarea MMPSF referitor la existenţa unui conflict de norme 

privind statutul CNDDCM şi înaintarea propunerilor privind 

racordarea  cadrului normativ.  

Sem. II 2016 Secţia juridică 

şi resurse 

umane 

6. Scrisoare/Notă expediată MMPSF 

 7. Revizuirea conţinutului Codului cadru de etică (deontologic) al 

angajatului CNDDCM, (ori elaborarea unui Cod nou) cu aprobarea 

acestuia prin ordinul directorului CNDDCM  

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane 

7. Cod revizuit/elaborat şi aprobat 

prin ordinul directorului CNDDCM  

 8. Revizuirea conţinutului Regulamentului de evidenţă a cazurilor de 

influenţă necorespunzătoare, cu plasarea priorităţilor pe cerinţele pct. 

5 din H.G. nr. 767/2014 

Sem. II 2016 Secţia juridică 

şi resurse 

umane 

8. Regulament revizuit şi aprobat 

prin Ordinul Directorului CNDDCM 

 9. Revizuirea şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, 

evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor 

simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni 

de protocol.  

Sem. II 2016 Secţia juridică 

şi resurse 

umane 

9. Regulament elaborat şi aprobat 

prin ordinului/dispoziţia conducerii 

CNDDCM  

 10. Elaborarea şi aprobarea  Regulamentului privind avertizorii de 

integritate, conform cerințelor H.G. nr. 707/2013. 

Sem. II 2016 Secţia juridică 

şi resurse 

umane 

10. Regulament elaborat şi aprobat 

prin ordinului/dispoziţia conducerii 

CNDDCM 

Obiectivul nr. 2 Sporirea vigilenţei şi sensibilizării legate de integritate 

 2.1.1 Identificarea necesităților de instruire la subiectele: Standarde 

de conduită; Integritate instituţională şi profesională, managementul 

integrității etc. . 

Sem. II 2016 Secţia metodică 

şi statistică 

2.1.1 Proceduri de identificare 

efectuate, subiecte pentru instruiri 

identificate  

2.1.2 Fortificarea mecanismului de instruire profesională internă şi 

autoinstruire în domeniul anticorupţie şi introducerea în tematica de 

formare profesională internă a subiectelor pe tema integrităţii, 

Sem. II 2016 Secţia metodică 

şi statistică 

2.1.2 Teme incluse în planurile de 

dezvoltare profesională internă, nr. 

instruirilor desfăşurate, nr. 



 Măsuri spre realizare 

(Acțiuni) 

Termen de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Indicatori de performanță 

regimul cadourilor în cadrul desfăşurării activităţilor de serviciu; 

reglementărilor specifice utilizării bunurilor şi serviciilor în scopuri 

personale;  protecţiei datelor cu caracter personal   etc.; 

persoanelor instruite  

2.1.3 Familiarizarea tuturor angajaţilor CNDDCM cu prevederile 

noului Cod de etic (deontologic) al CNDDCM elaborat prin prisma 

Codului model de conduită a agentului public, recomandat de 

Cabinetul de Miniştri al Consiliului Europei. 

sistematic Secţia metodică 

şi statistică 

2.1.3 Nr. instruirilor desfăşurate, nr. 

persoanelor instruite  

2.1.4 Instituirea unui mecanism intern de autoevaluare a impactului 

instruirilor desfășurate (evaluărea cunoştinţelor post instruire prin 

aplicarea chestionarului,  aplicarea periodică a chestionării anonime, 

intervievarea managerilor, nr. incidentelor de integritate în creştere 

ori descreştere etc.) 

anual Secţia metodică 

şi statistică 

2.1.4 Mecanism instituit şi aplicat    

 2.2. Desfășurarea instruirilor la tema declararea influențelor 

necorespunzătoare. 

 

sistematic Secţia metodică 

şi statistică; 

Secţia juridică 

şi resurse 

umane 

2.2. Nr. instruirilor desfăşurate, nr. 

persoanelor instruite 

 2.3 Executarea obligației manageriale de promovare a normelor de 

conduită și de asigurare a respectării acestora de către angajatul din 

subordine. Raportarea imediată conducerii a cazurilor sesizate și 

odată cu darea de seamă privind activitatea desfășurată și rezultatele 

obținute de subdiviziune;  

sistematic Serviciul audit; 

Serviciul 

tehnologii 

informaţionale 

2.3 Nr. de cazuri raportate  

Obiectivul nr. 3: Revizuirea fișelor de post 

 3.1 Elaborarea şi implementarea politicii privind funcţiile sensibile, 

conform reglementărilor SNCI 12 „Divizarea obligațiilor și 

responsabilităților”   

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

Secţia metodică 

şi statistică 

3.1 Funcții sensibile identificate, fişe 

de post completate, Registre 

instituite şi completate  



 Măsuri spre realizare 

(Acțiuni) 

Termen de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Indicatori de performanță 

 3.2 Revizuirea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

CNDDCM (H.G. nr. 65/2013, Anexa nr.2) și a fișelor de post în 

scopul îmbunătăţirii procesului de examinare şi încadrare în grad de 

dizabilitate şi capacitate de muncă.  

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

 

3.2 Regulamente privind  

organizarea și funcţionarea 

consiliilor elaborate, fişe de post 

revizuite  

 3.3 Aprobarea fişelor de post prin ordinul/dispoziţia directorului 

general a CNDDCM  

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

3.3 Ordin/dispoziţie de aprobare a 

fişelor de post emis şi semnat de 

directorul general al CNDDCM  

 3.4.1 Revizuirea fişelor de post la compartimentele sarcini şi 

împuternici  

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

3.4.1 Sarcini şi împuterniciri 

revizuite şi incluse în fişele de post  

3.4.2 Completarea fișelor de post manageriale cu obligația de 

promovare a normelor de conduită și de asigurare a respectării 

acestora de către angajații din subordine  

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

3.4.2 Fișe de post manageriale 

completate 

3.4.3 Completarea fișelor de post componenta 

„aptitudini/comportamente” cu îmbinarea de cuvinte „loialitate, 

comportament etic, integritate profesională”  

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

Secţia metodică 

şi statistică 

3.4.3 Fişe de post completate  

 3.5 Fișele de post a membrilor consiliilor cu drept de vot vor conține 

mențiunea în cauză. 

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

Secţia metodică 

şi statistică 

3.5 Fişe de post a membrilor 

consiliilor cu drept de vot completate  

3.6 Instituirea atribuțiilor și responsabilităților privind planificarea, 

organizarea, desfășurarea activităților de dezvoltare continuă în fișele 

manageriale  

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

Secţia metodică 

şi statistică 

Fişe de post completate 



 Măsuri spre realizare 

(Acțiuni) 

Termen de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Indicatori de performanță 

3.7 Instituirea atribuțiilor și responsabilităților privind planificarea, 

organizarea, desfăşurarea activităţilor de dezvoltare continuă la nivel 

de aparat central cu generalizarea informaţiilor per sistem şi 

includerea acestora în fișa postului responsabil. 

Sem. I 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

Secţia metodică 

şi statistică 

Fişe de post completate 

Obiectivul nr. 4: Îmbunătăţirea proceselor de lucru şi perfecţionarea sistemului de determinare a dizabilității şi capacităţii de muncă 

 4.1.1 Revizuirea, în scopul excluderii factorilor de risc, a 

conținutului Criteriilor de încadrare în grad de dizabilitate cu 

înlăturarea formulărilor ambigui.  

Sem. I 2017 Secţia metodică 

şi statistică; 

CCRD; 

CSDDCM; 

CTDDCM 

4.1 Criterii de încadrare revizuite şi 

adoptate 

 4.2.1 Descrierea și analiza procesului de  încadrare după criteriile de 

determinare a dizabilității și capacității de muncă (ședința Consiliului 

cu adoptarea deciziei), trebuie să cuprindă totalitatea politicilor, 

procedurilor, regulilor interne, proceselor și activităților realizate în 

cadrul entității publice pentru a gestiona riscurile și a oferi o 

asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor și rezultatelor 

planificate. Documentarea proceselor urmează a fi efectuată în 

corespundere cu SNCI nr. 11 și divizarea sarcinilor trebuie efectuată 

potrivit SNCI nr. 12 

Sem. I 2017 Secţia metodică 

şi statistică; 

CCRD; 

CSDDCM; 

CTDDCM 

4.2.1 Procese şi proceduri descrise şi 

analizate, elaborarea unui proces 

unic de încadrare după criteriile de 

determinare a dizabilității și 

capacității de muncă 

4.2.2 Întocmirea descrierii grafice și/sau narative a procesului și 

procedurile aferente, pentru a determina cel mai econom și eficient 

mod de organizare și desfășurare a determinării dizabilității și 

capacității de muncă a persoanei (SNCI 11 „Documentarea 

proceselor”) 

Sem. I 2017 Secţia metodică 

şi statistică; 

CCRD; 

CSDDCM; 

CTDDCM 

4.2.2 Procese şi proceduri descrise şi 

analizate, propuneri de eficientizare a 

activității desfășurate înaintate 

 4.3.1 Desfășurarea periodică a ședințelor de raportare/evaluare, 

punând în discuție și aspectele sensibile ale postului și preocuparea 

sistematic Serviciul de 

audit; 

4.3 Nr. şedinţelor desfăşurate, 

inclusiv în cadrul consiliilor 



 Măsuri spre realizare 

(Acțiuni) 

Termen de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Indicatori de performanță 

fată de integritate; Secţia metodică 

şi statistică 

teritoriale şi specializate, CCRD   

 4.4.1 Elaborarea reglementărilor privind procedura de consultare pe 

intern şi extern  

Sem. II 2016 Secţia metodică 

şi statistică; 

Secţia metodică 

şi statistică şi  

juridică 

4.4.1 Reglementări elaborate și 

aprobate  

4.4.2 Reexaminarea și sistematizarea conținutului actelor normative 

interministeriale:Ordinul comun al MMPSF și MS 12/70 din 

28.01.2013 „Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a 

dizabilității și capacității de muncă la adulți”; Ordinul comun al 

MMPSF, MS și ME nr. 13/71/41 din 28.01.2013 „Cu privire la 

aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității la copii în vârstă de 

până la 18 ani”; Ordinul comun al MMPSF și MS 64/317 din 

30.04.2015 „Cu privire la aprobarea „Listei dizabilităților care 

afectează ireversibil starea de sănătate a copiilor, starea de sănătate și 

funcționare și capacitatea de muncă la adulți, care servesc drept bază 

pentru stabilirea dizabilității pe termen nelimitat la adulți și la copii”. 

Sem. I 2017 Secţia metodică 

şi statistică; 

Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

În comun cu 

MMPSF, MS, 

ME 

4.4.2 Ordine reexaminate și 

sistematizate  

 4.5.1 Elaborarea și aprobarea mecanismului de evaluare a 

performanței individuale, în care integritatea va constitui un element 

al procesului de performanță.  

Sem. II 2017 Secţia juridică 

şi resurse 

umane; 

Secţia metodică 

şi statistică; 

4.5.1 Mecanism elaborat, aprobat și 

aplicat  

4.5.2 Evaluarea măsurilor întreprinse de către manageri în ceea ce 

privește prevenirea corupției și creșterea integrității în cadrul 

unităților conduse de către aceștia, în timpul interviurilor anuale de 

evaluare a performanțelor; 

Sem. II 2016 Serviciul audit 

intern 
4.5.2 Mecanism elaborat, aprobat şi 

aplicat 



 Măsuri spre realizare 

(Acțiuni) 

Termen de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Indicatori de performanță 

 4.6 Intervievarea periodică a angajaţilor în vederea identificării 

factorilor ce creează impedimente în activitatea subdiviziunii 

gestionate şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire  a activităţii; 

sistematic Secţia metodică 

şi statistică; 

Serviciul 

tehnologii 

informaţionale 

4.6 Interviuri efectuate, propuneri 

înaintate şi implementate  

 4.7 Elaborarea și implementarea unui sistem informațional 

automatizat de evidentă a persoanelor cu dizabilități 

Sem. I 2017 Serviciul 

tehnologii 

informaţionale; 

Secţia metodică 

şi statistică; 

4.7 Sistem elaborat și implementat. 

Obiectivul nr. 5 Consolidarea principiului transparențe 

 5.1.1 Instituirea paginii oficiale a CNDDCM în rețeaua internet Sem. I 2017 Serviciul 

tehnologii 

informaţionale 

5.1.1 Pagina lucrativă  

5.1.2 Identificarea necesității instituirii unui link separat pe pagina 

web. prin intermediul căruia va fi plasată informaţia utilă privind 

drepturile şi obligaţiile persoanelor în procesul determinării 

dizabilității şi capacităţii de muncă  

Sem. I 2017 Serviciul 

tehnologii 

informaţionale 

5.1.2 link instituit, informație inclusă   

 5.2 Executarea prevederilor Legii pentru aprobarea Regulamentului 

de funcţionare a liniilor telefonice anticorupţie nr. 252/2013 în tot ce 

ţine gestionarea Liniilor naționale pentru informare. 

Sem. II 2016 Secţia metodică 

şi statistică; 

Serviciul 

tehnologii 

informaţionale 

5.2 Măsuri executate  

 


