
R O MANIA 

C01l1UNA OTESANI 

JUDETUL VALCEA 

PRIMAR-

DISP OZITIA NR . 1.2/ 
PRIVITOR LA :Aprobarea procedurii de sistem privind protectia avertizorului de integritate. 

Primarul Comunei Otesani,judetul Valcea, domnul Oprisor Mircea-; 
Avand in vedere referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei conrunei 

Otesani, judetul Valcea,inregistrat sub nr.2. 719 din 17 iunie 2021, prin care se propune emiltJrea 
dispozitiei primarului privind aprobarea procedurii de sistem privind protectia avertizorul�i de 
integritate, in cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea; 

In conformitate cu: 
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, republica!, cu modificarile si completa\1rile 
ulterioare, 

-Legea nr.571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile 
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

-Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţion�le de 
Integritate, republicată; 

-Legea nr. 7812000 privind descoperirea, combaterea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
actualizată; 

-Legea nr. 68212002 privind protecţia martorilor, republicată; \\ 
-Regulamentul UE 67912016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
-HG. nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 20�6-

2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şl măsurilor din strategie şi a 
surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de preveni1e a 
corupţiei, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 1 

-0. UG. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acesto�a; 

-Ordonanta Guvernului nr. 11911999 privind controlul intern şi controlul finahaiar 
preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 1 1 

-prevederile art.155. alin.(l). lit.c)., alin.(4). lit.c). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.(b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2{)19 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea \ 
DISP OZITIE 

Art.l. -Se aproba Procedura de sistem privind protectia avertizorului de integritate, in 
cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, conform anexei nr.1., care face parte 
integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2-Primarul comunei Otesani va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii, p"lrin 
intermediul compartimente/ar de specialitate. 

Art.3.-Secretarul general al comunei Otesani va comunica ]Jrezenta dispozitie persoanelor 
responsabile pentru punerea in executare si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vedeJ-ea 
exercitarii controlului de legalitate. 
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l.Scop 1 
Procedura reglementează unele masuri privind protectia persoanelor care au reclamat sau au sesizat 

incalcari ale legii in cadrul primăriei, savarsite de catre persoane ;;u functii de conduce�e sau de 
executie din autoritatile, institutiile publice si din celelalte unitati bugetare prevazute la art.2. dip Legea 
nr.571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţi1i 

l
e publice 

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 
Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul primăriei care recl

1
amă ori 

semnalează, cu bună-credinţă, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte 
unităţi care semnalează încălcări ale legii, iar pe de altă parte crearea şi menţinerea unui mediu de 
muncă în care angajaţii primăriei să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practidi abuzive 
sau de proastă administrare/ fapte de corupţie cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate. 

Prezenta procedură descrie acţiunile derulate şi fluxul documentelor începând cu brimirea/ 
înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluţionarea acesteia. Î 

1 

2. Domeniul de aplicare 
Procedura se aplică tuturor angajaţilor din cadrul primăriei, indiferent de încadrarea acestora, 
funcţionar public sau contractual. 

3. Documente de referinţă 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Constituţia României; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
LEGE nr.571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 1 Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, republicată; 
Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
actualizată; 

Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată; 
Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu pnvrre la 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

1 1 
prelucrarea ditelor cu 

H.G.
_
nr. 583: 2�16 p�iv�d a�robarea �trate�ei �aţional� antico:upţie

_
pe perio�da �01� f 2020, a 

setunlor de mdicaton, nscunlor asociate obiectivelor ŞI măsurilor dm strategie ş1 a s�rselor de 
verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, !precum 
şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 
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� 1 J . O.U.G. nr. 66/2011 pnvm prevemrea, constatarea ŞI sancţiOnarea neregu 1 or aparute m ouţmerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventi l' cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 11 
Regulament de organizare si functionare Regulament de Ordine Interioară, Fisa postului CUM 

, ' , ' 

4. Definiţii şi abrevieri 
4.1. Definitii 

Nr. Termenul 
crt. 

1 Procedura 

2 Ediţie a unei 
proceduri 

3 Revizie a unei 
proceduri 

4 Procedura 
operaţională 

5 Procedura de 
sistem 

6 Contract 
individual de 
muncă 

7 Postul 

8 Funcţionar public 

9 Avertizare m 

interes public 

10 Avertizor 

11 Comisie de 
disciplina 

12 Protecţia 
martorilor 

4.2. Abrevieri 

Nr. Abrevierea 
crt. 

1 PS 
2 PO 

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

11 
Mod specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, editat pe supcht hârtie 
sau în format electronic 1 
Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată şi dif1zată 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, dur i caz, a 
uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au 
fost aprobate si difuzate 
Document care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivtlul 
unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică 
Document care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivellrl 
tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică 1 
Contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se 9bligă să 
presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizibă sau 
juridică, în schimbul unei remuneraţii denumit� salariu. Il 
Grupare de sarcini individuale, îndeplinite de către un singur om în perioada 
normată de muncă, în scopul realizării unui anumit obiectiv individual dbdus din 
obiectivul compartimentului în care funcţionează postul respectiv 1 
Persoana numită, în condiţiile legii, 
administrativ. 

într-o funcţie publică 
• 1 1 pnntTun act 

inseamna sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fa�ta care 
presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiiTr bunei 
administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei; 
inseamna persoana care face o sesizare potrivit lit.a) si care este incadrat!a jin una 
din autoritatile publice, institutiile publice sau celelalte unitati prevazutJ Ia art.2 
din Legea nr. 5 71 din 14 decembrie 2004 1 1 
inseamna orice organ insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, p�azut de 
lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice, 
institutiilor publice sau a celorlalte unitati prevazute la art.2 din Legea fr.571 
din 14 decembrie 2004. 1 
este Programul de protecţie a martorilor, Program, ce constă în adi�ităţile 
specifice desfăşurate de Oficiul Naţional pentru Protecţia martorilor cu �prijinul 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, aşa cum este definH la art. 
2 lit.a) pct. 3 lit.t) din Legea nr. 682/2002: privind protecţia martoror, cu 
modificările şi completările ulterioare. 1 

11 
Termenul abreviat 

1 1 
Procedura de sistem 1 
Procedura operaţională 1 1 

1 1 
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5. Descrierea procedurii 

5.1 Prevederi generale 
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1 Pnnc1pnle care guverneaza protectia avert1zarn m mteres public sunt �atoarele: 
a) principiul legalităţii, .con.form căruia autorităţile. pu?li�e, i��tituţii�e p�blice şi celeliiltf 1 unităţi 
prevăzute la art.2 au obhgaţm de a respecta drepturile ŞI hbertaţ1le cetaţerulor, normele PfOCedurale, 
libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potri+t legii; 
b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, in intelesul prezentei legi, '9r�inea de 
drept, integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice, plec

J 
b si a 

celorlalte unitati prevazute la art.2 sunt ocrotite si promovate de 1 lege; 
c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari alei legii este 
datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta {avarsita; 
d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care re1c�dma sau 
sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe 
pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabi�6 normele 
deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public; 
e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice s� celelalte 
unitati prevazute la art.2 sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului lgenbral, cu 
un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii 
resurselor; 
f) principiul bunei co11.duite, .conform. c�ia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interfs public 
cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori dapacitatea 
administrativa si prestigiul autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati pieJ

1 azute la 
art.2; 
g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei 
legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara nentru o fapta a sa �riJ grava; 
h) principiul bunei credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o autoritate publica, 
institutie publica sau alta unitate bugetara din cele prevazute la art.2 care a facut o sesizar�l dmvinsa 
fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii. 

5.2 Avertizarea privind fapte de incalcare a legii 

( 1) Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele prevazute la art.l si art.2, prevazute 
de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in inter�J Rublic 
si

) 
�

nfr
rives

t
t�: 

. d . "nfr . . . .1 "nfr . .1 d . .nfr . . . 1 1 1 \ dl . a 1 ac mru e coruptle, 1 actmru as1m1 ate 1 actmru or e coruptie, 1 actmru m egatlla 1recta 
cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu �6rviciul; 
b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene; i I I I c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unitatilor pr vazute 
la art.2; · 1 
d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese; 
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane; 
f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sa 
politic; 
g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale; 
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h) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile; 1 
i) incompetenta sau neglijenta in serviciu; 
j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogra<jh re si 

eliberare din functie; 
. 

. . . . . . . 1 1 .. k) incalcari ale procedurilor adm1mstrat1ve sau stabilirea unor proceduri mterne cu nerespect<: ea legn; 
. . . . 

. • 1 1) emiterea de acte adm1mstrat1ve sau de alta natura care servesc mterese de grup sau chentelare· 
m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor ��Olice, 

institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art.2; 1 1 
n) incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si �G:l al 

ocrotirii interesului public. 

(2) Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, conform art.!:+ lit.h), 
poate fi facuta, alternativ sau cumulativ: 
a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale, potrivit art.5; 
b) conducatorului autoritatii publice, al institutiei publice sau unitatii bugetare din care face pl 
persoana care a incalcat prevederile legale, potrivit art.5, sau in care se semnaleaza practica tlel k1 la, 
chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul; 1 1 
c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autoritatii publice, institutiei ublice 

sau unitatii prevazute la art.2 din care face parte persoana care a incalcat legea conform art.5; 
d) organelor judiciare; 
e) org anelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si al incompatibili 1 ilor; 
f) comisiilor parlamentare; 
g) mass-media; 
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale; 
i) organizatiilor neguvernamentale. 1 

5.3 Protectia functionarilor publici, a personalului contractual si a altor categorii de persJ al 

(1) I .!:. • • • d d
. · 1· 1 · ·1 · ·· b fi · d I I I i · d n 1ata comisiei e ISClp ma sau a a tor organe s1m1 are, avert1zorn ene 1c1aza e prote\ c 1e upa 

cum urmeaza: 1 
a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna credinta, in conditiile art.4 �i . ), pana 
la proba contrara;

. . . . . . . . .. 1 1 . . 
b) la cererea avert1zorulm cercetat disc1plmar ca urmare a unm act de avertizare, com1snle de dlSCiplma 
sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau J1 �u unitati 
prevazute la art.2 au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau J1 t 1 ociatiei 
profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritatii, institutiei p�bli�e sau a 
unitatii bugetare cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raJ,Jrl 11 lui si a 
sanctiunii disciplinare aplicate. \ (2) In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sa i direct, 
ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt d�� sm 
similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea. l i (3) In cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art.5 lit.a) si b), se vor aplica din ofic'l!l 
prevederile art.l2 alin.(2) lit. a) din Legea nr.682/20 02 privind protectia martorilor. 1 
(4) In litigiile de munca sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune an· 1 ea 
sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplidJil a 
urmare a unei avertizari in interes public, facuta cu buna credinta. 11 
(5) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disci�li� a, 
prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi auto l·tJtL , 
institutii publice sau unitati bugetare, pentru a inlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si ih1 recte a 
actelor de avertizare in interes public, protejate prin prezenta lege. 1 1 11 
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. . . . . "1 . . li bl" (6) Legea nr.571 din 14 ecem rie 2 4, m pnvmta protect1e1 avert1zon or m mteres pu 1c, se 
completeaza cu dispozitiile Codului muncii, precum si cu prevederile Legii nr.188119f9 privind 
Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare. 1 
(7) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a Legii nr.571 din 14 decembrie 2004, autoritatile, 
institutiile publice si celelalte unitati bugetare prevazute la art.2 isi vor pune de acord regularhentele de 
ordine interioara cu prevederile acesteia. 

5.4 Modul de lucru 

5.4.1 Semnalarea posibilelor încălcări ale legii 

(1) Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 571/2004, fiecare angajat are dreptul/obligaţia de a sesiJ fapte 
care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei 1 
administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei. 

(2) Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situaţia în care avertizofl alege 
o modalitate de sesizare transparentă, acesta îşi asumă eventuala deconspirare. 

(3) Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ţinrt de 
către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ. 

( 4) În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de solu)onare a 
avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea şi centralizarea avertihrilor de 
integritate (membru al Comisiei de soluţionare a avertizării de integritate) propune dobducerii 
instituţiei înlocuirea acestuia cu unul dintre membrii supleanţi. IJ 

(5) Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea şi centralizarea averti'zărilor de 
integritate solicită întrunirea Comisiei de soluţionare a avertizării de integritate îb �ederea 
soluţionării acesteia. ·· · · . 

· \Il 
(6) Comisia de soluţionare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularităţi/ îneălcări ale 

legii semnalate în avertizare şi propune conducerii instituţiei măsurile legale ce se imp� ;l 
(7) În situaţia în care, verificarea celor sesizate excede atribuţiilor/competenţelor Copn.isiei de 

soluţionare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecţionată structurilorlrlo\rganelor 
competente. 

Unitate responsabilă/ Document/ Acţiune/ Operaţiunea Termen ,orrmlare/ 
PASI Funcţia responsabilului Informaţie !Anexa 

1. Conducerea instituţiei Ordin/ decizie Se numeşte persoana 30 zile de la 1 1 1 
Desemnarea responsabilă cu atribuţii aprobarea 
persoanei cu în domeniu prezentei 1 
atribuţii proceduri de 1 

specifice în sistem 1 centralizarea 

avertizărilor 11 în interes 

public la 

nivelul UAT 
Otesani 

(membru al 1 

Comisiei de 
soluţionare a 
avertizării 
de 
intearitate) 

1111 
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2. Formularea Avertizorul de integritate Formular 1. Prezintă fapte ce l. Ori de 
şi sesizare/ presupun o încălcare a câte ori se 
transmiterea Email/ legii (conform art. 5 din constată o 
unei Telefon! Legea nr.571/2004 şi faptă care 
avertizări de punctului 2.5.1 (3) din presupune o 
integritate prezenta procedură) încălcare a 

descrise în detaliu şi legii 
ataşează dovezi în 2. În funcţie 
situaţia în care le deţine de canalul de 
2. Transmite avertizarea comunicare 
persoanelor/ ales de 
comisiilor/organelor avertizor. 
prevăzute la art. 6 din 
Legea nr. 571/2004 

3 .Redirecţion Orice persoană din Adresă de Transmite avertizarea În maxim 5 
are a cadrul primăriei, căreia i- înaintare cu persoanei responsabilă lucrătoare 
avertizării a fost adresată sesizarea în vederea înregistrării zile de la 
primite către avertizarea ataşată, în plic într-un registru special primirea 
persoana sigilat privind avertizările ae avertizării 
responsabilă integritate de la nivelul 
cu primirea şi primăriei. 
centralizarea Se va avea în vedere 
avertizărilor respectarea prevederilor 
de integritate 

! 
legale privind prote�ţia 
avertizorului de 
integritate, protejându-i 
identitatea. 

4. Persoana responsabilă cu Registru Persoana desemnată În maxim o 
Înregistrarea primirea şi centralizarea special privind pentru introducerea zi de la 
avertizărilor avertizărilor (membru al avertizările de datelor privind primirea 

Comisiei de soluţionare integritate de avertizarea în interes notei 
a avertizării de la nivelul public în registrul special 
integritate) primăriei. întocmit. În situaţia în 

care se primesc mai 
multe sesizări având 
identitate de obiect si 
persoane, acestea vor fi 
conexate. Se va avea în 

vedere respectarea 
prevederilor legale 
privind protecţia 
avertizorului de 
integritate, protejându-i 
identitatea. 

5. Analizarea Comisie de soluţionare a Notă/raport Analiza avertizării şi a În maxim 5 
avertizării avertizării de integritate documentelor anexate; zile de la 

propuneri în vederea înregistrarea 
stabilirii măsurilor legale sesizării în 
ce se impun în vederea registrul 
soluţionării avertizării. special 

6. Verificări Comisie de soluţionare a Documente Analizează În funcţie de 
utile/suplirnen avertizării de integritate obţinute în documentele/informaţiile finalizarea 
tare în urma unor obţinute verificărilor 
vederea solicitări/ 
soluţionării interviuri 
avertizării, în persoane 
cazul în care 1 

acest lucru se 1 ' impune i 
7. Propunerea Comisie de soluţionare a Raport privind Informarea conducerii si În funcţie de I II 

1 1 
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de măsuri avertizării de integritate modalitatea de a comisiei de disciplină 
legale ce se soluţionare a (dacă este cazul) 
impun pentru avertizări i 
soluţionare, 
8. Persoana responsabilă cu Înregistrarea în regi�trul 
Centralizarea primirea şi centralizarea avertizărilor de 
soluţiei avertizărilor (membru al integritate în vederea 
agreatălmăsur Comisiei de soluţionare realizării evidenţelor/ 
a legală a avertizării de raportărilor incidentelor 
stabilită în integritate) de integritate 
registrul 
avertizărilor 
de integritate 
9. Decide cu Şeful structurii/persoanei Dispoziţie Informări, instruiri etc 
privire la care face obiectul 
măsuri de sesizării 
prevenire, Responsabilul de 
dacă este integritate de la nivelul 
cazul instituţiei (dacă este 

cazul) 
10. Decide cu Conducătorul instituţiei Act Măsuri în funcţie de 
privire la administrativ rezultatul verificărilor şi 
sancţiuni sau de sancţionare, a măsurilor legale 
alte măsuri dacă este cazul propuse 
dacă este 

1 

cazul 

l l.Redirecţio Conducătorul instituţiei Adresa Transmite sesizarea 
nează autorităţilor/ organelor 
sesizarea în competente 
cazul 
constatării 
existenţei 
unor indicii 
că fapta 
săvârşită 
poate fi 
considerată 
contravenţie 
sau 
infracţiune 
12. Persoana responsabilă de Raport anual Persoana responsabilă de 
Întocmirea primirea şi centralizarea centralizarea avertizărilor 
raportului avertizărilor elaborează un raport 
anual privind Conducerea instituţiei anual care va cuprinde 
avertizările şi avertizările, măsurile 
informarea propuse şi acţiunile 
conducerii preventive, după caz. 
primăriei 

6. Responsabilităţi 

11 1 1 1 11 
E�itia: • 1 1 1 
R 11 • •  O 1 1 �VIZia: , � .! 1 1 E etnplaiŢ �11- 1 
P�g. 8 dirllQ ' ' ' 

11 111 1 
finalizarea 
verificări 1 or 

În maxim o 
zi de la 
primirea 
documentulu 
i 

Pe termen 1 
scurt/ medii 
lung/ 
permanent 

1 
În funcţie d� 
data decizie 1 comisiei, d� 
nu mai multi 
de 30 de zil l 
de la acea 
dată 
De îndată dj 
ia cunoştin� 1 
de 1 respecti ve le 
indicii 

1 

AnuaVîn 
funcţie de 
solicitarea 
conducerii 
primăriei 

1 

Avertizor - persoana din cadrul primăriei care sesizează, cu bună-credinţ; , o 1 P['ă care 

presupune o neregularitate/ încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a p 1incippb l bunei 

administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei, respectând prevellderil�� �J 1 ale. 

P -
b"l- d . . . t •. t• - .• d . . 1 l l f_ -

ersoana responsa I a e primirea ŞI cen ra IZarea aver IZan or e mtegntate centra�IZeaza 

într-un registru special privind avertizările în interes public adresate primăriei cu 1' � ctarea 
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prevederilor legale în vigoare şi le transmite comisiei de soluţionare a avertizării de in\titate în 
vederea soluţionării. Această persoană este şi membru în comisia de soluţionare a averitizării de 
integritate. 

Comisia de soluţionare a avertizării de integritate va fi numită prin dispoziţie a cond�cttorului 
institutiei si va fi formată din minim 3 persoane: secretarul unitătii administrativ-teritorille (care 
poate fi şi �reşedintele comisiei), persoana responsabilă de primire� şi centralizarea averti�krilor de 
integritate, un reprezentant al direcţiei/ serviciului/ compartimentului juridic şi/sau un re 1

+
zentant 

al direcţiei/ serviciului/ compartimentului resurse umane, care va asigura şi secretariatul cofii1siei. 
(1) Comisia verifică posibilele neregularităţi/ încălcări ale legii semnalate în avertizare şi \ propune 
măs�le legale ce se impun; 1 (2) In situaţia în care, verificarea celor sesizate excede atribuţiilor/competenţelor C misie de 
soluţionare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecţionată organelor competente. 

Şeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale 

(1) Înregistrează avertizarea primită şi o transmite persoanei responsabilă de primirea şi centr• lizarea 
avertizărilor de integritate în vederea analizei şi soluţionării. \ 
Conducerea primăriei 1 1 ' -decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de soluţionare a avertizării de in�1gritate; 

-decide, la propunerea structurilor măsuri/actiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât şi 
> 1 cauzele care au dus la apariţia acestora. 

1 
8. Formular evidentă modificări procedură 

Nr. Ediţie Data ediţiei Revizie Data reviziei Nr. Pagină Descriere Senlrtătură 
Crt modificată modificare conducător 

comţl�rtiment 
1 2 3 4 5 6 7 's 

1 1 

1 1 
1 

9 F 1 d d 1 1 . ormu ar e ana a a proce urn 
Nr. Compartiment Nume şi Funcţia Înlocuitor Aviz favorabil Aviz nefavbtabil 
Crt. prenume de drept Semnătură Data Observaţii : emnătură 

conducător sau 
comoartiment delegat 

1 1 1 1 
1 11 
1 1 li 1 

1 1 

10. Formular de distribuire a procedurii l 1 1 
Nr. Compartiment Nume şi Data Semnătura Data Semnătura \ ·

rl
D�t� A Exem prenume primirii Retragerii rarn m 

plar procedurii 

1 
1 .1 l ltgoare 

înlocuite 
1 2 3 4 5 6 7 I l 8 

Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare 1. 1 1 11 I I I 
1 
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1 1 
Nota- se va distribui tuturor compartimentelor 
10 Anexe 

Nr. Denumirea anexei Elaborator A probă 
anexa 

1 Formular 
avertizare 

Nr. de Difuzare Durata de păstrare 
exemplare loc perioadă 

Anexa 1 FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC (model) 

Către 
Subsernnatul/Subsernnata .................................................................................... (numele şi 

1 1 
1 1 1 
: II I 
i 1 1 

11 jll Alte 
f'emente 

1 1 

prenumele) ............. ........... cu domiciliul/reşedinţa în ................. str. .......... nr . ............ bl. .. . ... 

;;��-;;u·�:·s· ��!ef:���·;;;:·s7ii2��s;;:���;;;;��-�����i;;i;;i·;;;�· ����rilli�ff�:��� 
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoştinţă următoarele: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::���������-������-
i
:.����-�-�-�-��-��-����!.��-��������-�����-�����.' ... 1. ········ 

din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului a (se enumeră faptele respective), ............................................................................ : .......... : ............ :· ....... ·: ... �-.: ................ : .... : .... i .. .T ..... . 
........................................................................... m urmatoarele ImpreJuran (se desene sztua�ra 
considerată de avertizor cafiind o încălcare a Legii nr. 571/2004) 

Precizez că m-am adresat în prealabil şefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de 
.............................. , însă nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din 

�ătoarele motive: ....................................................... (se alege varianta corespunzătoareJ
1
. 

In dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte: 1 .............................................................................................. 1 (se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă şefului ierarhic superior şi după răsgu
l 
KZI sul 

primit, după caz). 
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru apărarea drepturilor fe 1îmi 
sunt recunoscute în baza Legii nr. 57112004, precum şi a Regulamentului (UE) 2016/ 679Ji+vind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter perspnal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regula enl tul 
general privind protecţia datelor). 
Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluţionarea acestei sesizări să nu fie făcute 
publice. 
Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opţional) ........................ (se vor 
menţiona datele de identificare ale acestuia şi se va anexa împuternicirea, în original). 

SEMNĂTURA DATA 
1 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 1 

BONDOC ELENA ELIODORA. 

r 
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Intocmit, 
Secretar tehnic al CM. 

Barbu �Corina. 


