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Aprobat, 

Prof. Dr. Mihail Eugen Hinescu 
Director general 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE 

,, VICTOR BABEŞ" 

www.ivb.ro 

Plan de integritate al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei şi Şti inţelor biomedicale „Victor Babeş" 

(INCDVB) 

Obiectiv 1: Cadrul instituţional pentru promovarea atitudinii. integre În activitatea angajaţilor Institutului şi a sensibilităţii faţă de comportamentul etic 

Măsuri 
Indicatori de Riscuri Surse de verificare 

Termen de Responsabil Buget 
performantă realizare 

1.1 Adoptarea şi/sau 
Grad scăzut de 

actualizarea declaraţiei 
înţelegere a necesităţii Document aprobat 

Comisia de 
de aderare la valorile Declaraţia de aderare Monitorizare a 
fundamentale, principiile, Popularizarea 

implementării unei Publicare pe pagina 
1 O decembrie 2022 Sistemului de control Nu este cazul 

obiectivele şi mecanismul declaraţiei 
educaţii pentru web a instituţiei intern managerial 

de monitorizare a 
integritate în rândul (SCIM) 

comportamentului inteqru 
angajaţ ilor 

1.2 Actualizarea şi Plan de integritate 
distribuirea în cadrul actualizat 

Lipsa unor aspecte 
Plan de integritate 

i nstituţ iei a planului de Plan de integritate 
care să impună publicat pe website Anual 

Comisia de 
Nu este cazul. 

integritate, precum şi 
publicat pe site-ul 

actualizarea Monitorizare a SCIM 
publicarea documentului 

instituţiei 
oe site-ul institutiei 
1.3 Actualizarea 
popularizarea şi aplicarea 
„Codului de etică a Incapacitate de a Document modificat 
cercetării şi de conduită Cod de etică actualizat 

identifica nevoile de Popularizare prin Permanent Comisia de etică Nu este cazul 
în schimbare a website şi intranet 
activitatea de cercetare" conţinutului codului 
aplicabil la nivelul 
INCDVB 
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1.4 Respectarea 
prevederilor privind 
elaborarea și 
transmiterea declarațiilor 
de avere și de interese 

Documente elaborate și 
transmise 

Lipsa de atenția a unor 
autori privind 
elaborarea și 
transmiterea 

Declarații elaborate și 
transmise 

15 iunie a fiecărui an 
Responsabilul și 
Compartimentul 
juridic 

Nu este cazul 

1.5 Elaborarea unei 
proceduri aferente SCIM 
privind Completarea, 
comunicarea și 
publicarea declarațiilor de 
avere și de interese 

Procedură redactată și 
aprobată 

Întârziere în elaborare 
Procedură elaborată și 
popularizată pe 
intranet 

30 septembrie 2022 
Comisia de 
Monitorizare a SCIM 

Nu este cazul 

1.6 Identificarea și 
evaluarea riscurilor și 
vulnerabilităților privind 
atitudinile lipsite de 
integritate în rândul 
angajaților 

Nr. de riscuri și 
vulnerabilități 
identificate și evaluate 
 
 

Lipsa unui cadru 
adecvat pentru 
identificarea riscurilor 
și vulnerabilităților 
Lipsa de implicare a 
angajaților în această 
activitate 

Masuri propuse pentru 
depășirea riscurilor și 
vulnerabilităților 

Permanent  
Comisia de 
Monitorizare a SCIM 
Comisia de etică 

Nu este cazul 

Obiectiv 2: Educarea și instruirea angajaților pentru atitudine integră și comportament moral 

Măsuri 
Indicatori de 
performanță 

Riscuri Surse de verificare 
Termen de 
realizare 

Responsabil Buget 

2.1 Organizarea de 
activități de instruire 
privind atitudine integră și 
sensibilizarea pentru 
respectarea procedurilor 
relevante la nivel 
instituțional 

Nr. de activități 
desfășurate 

Grad scăzut de interes 
în participare și 
dezbatere 
 

Minute privind 
instruirea 
Liste de prezență 

Semestrial  
Comisia de 
Monitorizare a SCIM 
Comisia de etică 

Nu este cazul 

2.2 Organizarea de 
întâlniri pentru raportarea 
progreselor în activitatea 
de cercetare 

Nr. întâlniri pe laborator 
Nr. întâlniri pe grupuri 
de cercetare 

Nerespectarea 
programărilor datorată 
unor situații 
neprevăzute 

Programul întâlnirilor  
Rapoarte de activitate 
la proiectele aflate în 
derulare 

Permanent  

Șefii de laborator 
Directorii/responsabilii 
de proiecte de 
cercetare 

Nu este cazul 

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în activitatea institutului 

Măsuri 
Indicatori de 
performanță 

Riscuri Surse de verificare 
Termen de 
realizare 

Responsabil Buget 

3.1 Asigurarea 
funcționalității website-ului 
instituției, publicarea și 
actualizarea periodică a 
informațiilor de interes 
public  

Rapoartele anuale 
disponibile pe website 
 

Inaccesibilitatea la 
datele scientometrice 
monitorizate prin 
structuri internaționale 
(de exemplu Web of 
Science) 

Pagina de internet a 
instituției 

Permanent 

Comisia de 
Monitorizare a SCIM 
Comisia de etică 
Consiliul științific 
Șefii de laborator 
Directorii/responsabilii 
de proiecte de 
cercetare 
Responsabilul de 
website 

Nu este cazul 

3.2 Promovarea 
preocupărilor pentru știința 
deschisă și publicarea în 
regim „open access” 

Nr. de lucrări „open 
access” publicate 
Nr. de rapoarte de 
date experimentale 

Fonduri insuficiente 
Rapoartele anuale de 
activitate 

Permanent 
Consiliul științific 
Șefii de laborator 

Conform 
bugetelor 
proiectelor de 
cercetare 



3 

brute publicate în baze 
de date 

Directorii/responsabilii 
de proiecte de 
cercetare 

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de monitorizare și control administrativ 

Măsuri 
Indicatori de 
performanță 

Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 

4.1 Consolidarea 
autonomiei operaționale a 
structurilor de control intern 
şi audit şi conştientizarea 
factorilor de decizie de la 
nivelul instituțiilor implicate 
cu privire la rolul sistemelor 
de control intern 
managerial 

Nr. de angajați ce 
primesc sporuri 
relevante raportat la 
volumul de activitate 
Număr de proceduri 
SCIM 
Resurse materiale 
alocate  

Resurse umane şi 
financiare insuficiente 

Rapoarte anuale de 
activitate 

Permanent 

Directorii 
institutului 
Comisia de 
Monitorizare a 
SCIM 
Comisia de etică 
Consiliul științific 
Șefii de laborator 

Necesarul 
estimat pentru 
sporurile 
acordate 
angajaților 
implicați în aceste 
activități prin 
responsabilități 
desemnate 
decizional 

4.2 Auditarea internă a 
activităților relevante 
privind consolidarea 
comportamentului integru 
în INCDVB 

Nr. recomandări 
formulate 
Gradul de 
implementare a 
măsurilor preventive 

Periodicitate 
neadecvată a acțiunilor 
de audit 

Rapoarte de audit 
Rapoarte de activitate 

Conform planului de 
audit intern  

Compartimentul 
audit intern 

Nu este cazul 

Întocmit, 

Mircea Leabu 
Președinte Comisia de monitorizare SCIM 
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