
ROMAN/A 
COMUNA OTESANI 
JUDETUL VA LCEA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR._iB.. 
PRIVITOR LA : Aprobarea Planului de Integritate, desemnarea coordonatorului si a 

unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale 
Anticoruptie 2021-2025 la nivelul Primariei comunei Otesani, judelui 
Va/cea. 

Primarul comunei Otesani, judetul Valcea, MIRCEA OPRISOR: 
Avand in vedere: 
-referatul intocmit de doamna Bondoc Elena-Eliodora, secretaru/ general al comunei 

Otesani, jude tul Va/cea, inregistrat sub nr.ii 7 i din i O martie 202 3, prin care propune emiterea 
dispozitiei primarului privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului si a 
unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul Primariei 
Comunei Otesani, judetul Valcea; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (l )„ alin. (2). şi alin. (3). din H. G. nr. i 2691202 1 
privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticoruptie 2021 -2025 şi a documentelor aferente 
acesteia, prevederile Ordinului nr. 60012018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entitatilor publice, prevederile art. 7. alin. (2) . din Codul Civil al Romaniei, aprobat 
prin Legea nr. 28712009, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 7812000 
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile art.15. alin. (2)„ art.120. alin. (1)„ art.12 i. alin. (1)„ precum si 
art. i 38. alin. (4). si (5). din Constitut ia Roman iei, republicata si prevederile art. i 54. alin. (1) . si art. 
155 alin. (1). lit.d). si alin.(5). lit.e)„ din O.U.G. nr.5 7120i9 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(/). lit.b). din 0.U.G. nr.5 7120i9 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea 

DISPOZITIE 

Art. 1. -Se aproba Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale 
Anticoruptie 202i-2025 la nivelul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea,conform anexei care 
face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art. 2.-Se desemneaza domnul Miron Ion, viceprimarul comunei Otesani,judetul Valcea, in 
calitate de coordonator al Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationa/e 
Anticoruptie 2021 -2025 la nivelul Primariei Comunei Otesani,judetul Va/cea. 

Art.3.-Se desemneaza domnul Funaru Vlad-Alexandru, consilier juridic- Compartimentul 
Juridica, resurse umane si relat ii cu publicul, ca persoana responsabila de implementarea 
Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 -2025 la nivelul Primariei Comunei Otesani, judelui Va/cea. 

A rt.4.-Secretarul general al comunei Otesani, jude/ul Vâlcea, va asigura aducerea la 
cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii prin afişare pe site-ul institufiei si la sediul institut iei şi o 
va comunica persoanelor desemnate la art. 2. şi art. 3„ Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 
si Administratiei si instituţiei Prefectului - Jude/ul Vâlcea, in vederea exercitării controlului de 
legalitate. 

-::.::':':.... ............. 

"{:l.I I' 

o) ~.'R. ---.. A]!., ' 
I~. <}PRJS R. 
2 ·N~'tn' ~ .:: \ I §/~T 
o ,\:·' ~ 
<' v"~ ·rt; 
"'<--, [~;n - /'. M-~~/fll 

1 ('. 

:~ 
~"Ch::~ 

5. 

CON TRASEMNEAZA PENTR U LEGALITATE, 
SECRETAR UL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA -EL/ODORA BONDOC. 



Planul de integritate al U.A.T. Comuna Oteşani 
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Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Primăriei Oteşani 

Măsuri 

I . I Adoptarea ş i 

di stribuirea în cadrul 
in stituţi e i a declaraţi e i 

privind asumarea unei 
agende de integritate 
organizaţională ş i 

comunicarea acesteia 
MDLPA 

Indicatori de 
performanţă 

Declaraţia adoptată, 

diseminată ş i postată pe 
site-ul instituţiei. 
Transmiterea declaraţiei 

către MDLPA 

1.2 Desemnarea Act administrativ emis 
coordonatorului ş i a Informarea MDLPA cu 
unei persoane responsab ile privire la emiterea actului 
de implementarea 
Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 2021-2025 

1.3 Consultarea 
angajaţilor în procesul 
de elaborare a planului de 
integritate 

1.4 Aprobarea şi 
distribuirea în cadrul 
instituţiei a planului de 
integritate, precum si 

administrativ 

Nr. de angajaţi consultaţi 
cu privire la elaborarea 
planului de integritate 

Plan de integritate aprobat 
prin act administrativ şi 
diseminat (e-mail, 
circulară, şedinţă etc) 

Riscuri 

Reticenţă în semnarea 
I asumarea 
documentului de către 

Surse de verificare 

Document aprobat 
Publicare pe pagina 
web a in stituţiei Bază 

conducerea instituţiei I de date MDLPA 

Întârzieri în 
desemnarea/ 
actualizarea 
persoanei 
responsabile 
(grupu I u i de I ucru) 

Caracter formal al 
consultării 

Neparticiparea/ 
neimplicarea 
angajaţilor 

Document aprobat 

Listă de distribuţie 
Bază de date MDLPA 

Minută 

Propuneri primite de 
la angajaţi 

Termen de 
realizare 

31.03.2023 

Responsabil 

Conducerea 

instituţiei 

3 1.03.2023 I Conducerea 
instituţiei 

31.03.2023 I Conducerea 
instituţiei 

Persoanele 
desemnate 
pentru 
implementarea 

SNA 

Nedistribuirea 
planului 

Plan de integritate I 31.03.2023 Conducerea 
aprobat 
Minută/ circulară/ 

e-mail/ listă de luare la 

instituţiei 

Persoanele 

Buget 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazu I 

Nu este cazu I 



publicarea documentului Nr. de angajaţi informaţi cunoştinţă desemnate 
pe site-ul in stituţie i cu privire la aprobarea pentru 

planului de integritate implementarea 
Modalitatea de info rmare a 

SNA acestora (ex. şedinţă, e-
mail , c irculară etc) 
Plan de integritate publicat 
pe site-ul instituţie i 

1.5 Identificarea ş i Nr. de ri scuri ş i Caracterul fo rmal al Raport de 30.06.2023 Conducerea Nu este cazu I 
evaluarea ri scurilor ş i v ulnerabilită ţi la corupţie demersului evaluare a in stituţi e i 
v ulnera bilităţilor la identificate ş i eva luate Personal in struit ri scurilor ş i Persoanele 
corupţie spec ifice insuficient pentru v ulnerabilităţi lor desemnate in stituţi e i aplicarea la corupţie I Registru 

pentru 
metodologiei ri scurilor de corupţ i e 

implementarea 
SN A 

1.6 Implementarea Nr. măsuri implementate Caracterul formal al Raport pri vind Permanent Grupul de lucru ln funcţ i e de 
măsurilor de prevenire Nr. vulnerabilită ţi demersului măsuri le de pentru măsuril e de 
a materia li zării ri scurilor remediate Personal instruit remediere a managementu I remediere 
identificate insuficient pentru vu lnerabi I ită ţi lor ri scuri lor la identificate 

aplicarea (Anexa C) corupţie 
metodologiei 

l . 7 Evaluarea anuală a Grad de implementare a Caracter formal al Raport de Anual Conducerea Nu este cazul 
modului de implementare a planului de integritate evaluă rii eva luare in stituţi e i 
planului ş i adaptarea Măsuri noi introduse/ Neparticiparea/ Bază de date Persoanele 
acestuia la ri scurile ş i revizuite ne im pi icarea MDLPA desemnate vulnera bilită ţile nou angaj aţ i lor 

pentru identificate ş i transmiterea 
către MDLPA implementarea 

SNA 
1.8 Autoevaluarea Date ş i informa ţii co lectate Inex i stenţa unui Raport de Anual Conducerea Nu este cazu I 
peri odică a gradului de pentru to ţi indicatorii mecani sm de autoeva luare in stituţi e i 
implementare a măs uri lor cuprin ş i în inventar colectare unitară a Persoanele 
de tran sparenţă datelor 

desemnate in stituţiona l ă ş i 

prevenire a corupţi e i pentru 
(Anexa 3 la SNA - implementarea 
inventarul măsurilor) SNA 



1.9 Realizarea pe pagina Secţiune distinctă creată Întârzieri în Pagina web a Anual Conducerea Nu este cazu I 

web a instituţiei a unei pe website actualizarea instituţiei instituţiei 

secţiuni dedicate Număr de materiale informaţiilor Coordonatoru I 
domeniului de integritate publicate Întârzieri în realizarea implementării 
în care vor fi publicate: secţiunii I încărcarea 

planului de 
declaraţia de asumare a cu date a secţiunii 
agendei de integritate cauzate de integritate 

organizaţională, planul de s upraîncărcarea cu 
integritate, rapoartele de alte sarcini a 
autoevaluare, informaţii , personalului implicat 
exemple de bune practici Lipsa personalului 
în domeniu specializat 

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor 
2.1 Organizarea de Nr. programe derulate/ Resurse financiare Rapoarte de activitate Permanent Conducerea Se va estima în 

activităţi de informare ş i activităţi de informare in suficiente Liste de prezenţă instituţiei funcţie de 

conştientizare a cetăţeni lor Nr. participanţi Grad scăzut de Coordonatoru I numărul 

ş i angajaţilor cu privire la Nr. module de curs participare planului de 
participanţi lor, 

drepturile cetăţenilor în derulate Caracter formal al conţinutul 

relaţia cu autorităţile Feedback-ul participanţilor activităţilor 
integritate programului etc. 

administraţiei publice (se pot utiliza 
resurse proprn 
sau finanţări 
nerambursabile) 

2.2 Incurajarea cetăţenilor Nr. ses izări transmise de Nea locarea de resurse Note de informare 2025 Conducerea 
de a sesiza posibile cetăţeni umane ş i financiare Mesaje/sesizări in stituţiei 

incidente de integritate, Tip de canale utilizate Acces limitat la transmise pe Personalul 
utilizând noile instrumente Nr. mesaje internet şi conturi le instituţiei desemnat 
existente (ex. social preventive/postări echipamente al E-mai luri transmise 
media). publicate pe canalele cetăţenilor din Liste de difuzare 

instituţionale de mediul rural sau în Fi ş iere publicate pe 
comunicare online vârstă Intranet 
(Facebook, lnstagram, Lipsa personalului 
Twitter, Youtube etc) din instituţie care să 

gestioneze sesizările 
primite 

2.3 Digitalizarea servicii lor Tipul de servicii Nealocarea resurselor Pagina/Po1talul 2025 Conducerea Se va estima în 

care pot fi automatizate, cu digitalizate necesare (bugetare şi instituţiei care instituţiei funcţie de 



scopul de a reduce Nr de utilizatori umane) furnizează serviciul Personalul dimensiunea 
probabilitatea Acces limitat la Rapoarte de activitate desemnat proiectului. 
materializării riscurilor de resurse (ex Internet) Feedback cetăţeni 
corupţie generate de 
interacţiunea directă cu 
angajaţii instituţiei 

2.4 Reglementarea Proceduri uti I izate Nealocarea resurselor Lista de proceduri 30.06.2023 Conducerea 
procedurilor de obţinere cu necesare (bugetare şi adoptate instituţiei 
celeritate/în regim umane) Coordonator 
de urgenţă a Reticenţa la implementare 
avizelor/documentelor schimbare a Plan de 
emise de instituţie angajaţilor Integritate 

Personalul 

desemnat 
2.5 Realizarea unor Nr. protocoale de Nealocarea resurselor Pagina web a Permanent Conducerea Se va estima în 
proiecte/activităţi având ca colaborare încheiate necesare (bugetare şi instituţiei instituţiei funcţie de 
obiectiv prevenirea Nr. proiecte/activităţi umane) Rapoarte de activitate Coordonator activităţile 
corupţiei , promovarea derulate Nivel scăzut de Rezultatele implementare 

proiectului eticii , integrităţii şi bunei Nr. ş i gradul de implicare participare/implicare proiectelor/activităţi lor Plan de 
guvernări în parteneriat cu a reprezentanţilor societăţii a reprezentanţi lor Integritate 
societatea civilă civile în proiecte/activităţi UAT Consilier de 

etică 
2.6 Sporirea instrumentelor Procedură internă Lipsa resurselor Procedură Permanent Conducerea În funcţie de 
I mecanismelor de control elaborată ş i aprobată financiare ş i umane operaţională instituţiei resursele proprii 
în organizarea Procedură internă Nerespectarea Sistem de Comisia de sau finanţări 
examenelor/concursurilor implementată procedurii de către monitorizare audio I concurs 

nerambursabile de promovare/recrutare Nr. de situaţii de încărcare personalul desemnat video 
(ex: înregistrări a normelor în comisiile de Înregistrări 
audio/video) Nr. contestaţii depuse concurs audio/video 

Sistem de monitorizare Nr. contestaţii respinse 
audio/video funcţional I soluţionate favorabil 

2.7 Implementarea la Nr. regulamente interne Neîntelegerea Site-ul instituţiei Permanent Conducerea Nu este cazu I 
nivelul instituţiei publice a armonizate cu prevederile conceptului de Cutie poştală instituţiei 
unui sistem de avertizare a legii „avertizare în interes Nr. alocat de tip tel-
iregularităţilor şi a Nr. de proceduri elaborate public" verde 
posibilelor fapte de Nr. avertizări în interes Nedesemnarea Adresă de e-mai I 
corupţie (ex. cutie poştală, public depuse persoanei/structurii dedicată 
nr. alocat de tip tel-verde, Tipuri de fapte asupra care să primească 



adresa e-mail dedicată) cărora s-au făcut avertizări avertizările în interes 
în interes public public 

Neimplementarea 
mecanismului cu 
privire la protecţia 
avertizorilor de 
integritate 
Lipsa de încredere a 
personalului/ 
cetă ţenilor cu privire 
la protejarea 
identită ţii celui care 
ses i zează nereguli 

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local 

3.1 Aplicarea standardulu i In formaţii de interes Resursă fin anc ia ră Pagina de internet a Permanent Conducerea ln funcţi e de 

general de publicare a public publicate confo rm in sufi c i entă in stituţi e i in stitu ţ i e i complexitatea 

in formaţiil or de interes standardului Personal neinstruit So lic i tă ri de informaţ ii Responsabil site-ului , se pot 

public prevăzut în Anexa 4 Număr de structuri care de interes public informaţii de uti I iza surse 
la SNA 202 1-2025 încarcă informa ţii în E-mai I-uri interes public proprn sau 

website fin a nţări 

nerambursabile. 

3 .2 Elaborarea I Codul de conduită aprobat Caracterul fo rmal al Lista de luare la Permanent Conducerea Nu este cazu I 

actualizarea/implementarea ş i implementat demersului cunoştinţă a in stituţi e i 

codului de conduită la Grad scăzut de prevederilor codului Coordonator 
ni velul in stituţie i participare/im pi icare de conduită implementare 

a angajaţilor în Av izier in stituţie Plan de 
procesu I de elaborare Pagina de internet a Integritate 
I actualizare a in stitu ţ i e i Consilier de 
documentului etică 

3.3 Asigurarea Nr. de in formaţii publicate Resurse financiare Pagina de internet a Permanent Conducerea ln funcţie de 
funcţi ona lităţii site-ului Nr. de structuri care insuficiente in stituţi e i in stituţi e i complex itatea 

in stitu ţ i e i , publicarea ş i încarcă in formaţii în site Personal neinstruit Persoanele site-ului , se pot 
actualizarea peri odică a Cetăţeni ne interesaţi responsabile uti I iza surse 
informaţiilor publice Desemnate propnt sau 

dedicate cetăţenilor finanţări 

nerambursabile 

3 .4 Aducerea la cunoştinţă Agenda de lucru publicată Furnizarea cu Pagina de internet a Permanent Conducerea Nu este cazu I 
publică , prin intermediul Număr apariţii zilnice întârziere a in stituţie i in stituţi e i 



site-ului instituţiei, a informaţiilor cuprinse Personal 
Agendei de lucru a în agendă desemnat cu 
Primarului/Viceprimarului Acces limitat la aplicarea legii 

internet 544/2001 
3 .5 Asigurarea şi Nr. şi tipul de informaţii Furnizarea cu Pagina de internet a Permanent Conducerea Nu este cazu I 
îmbunătăţirea accesului la de interes public publicate întârziere a instituţiei instituţiei 
informaţii de interes public din proprie iniţiativă informaţiilor Rapoarte de evaluare a Personal 
şi eficientizarea Lista cu informaţii publice solicitate de către implementării legii desemnat cu 
activităţilor aferente din oficiu cetăţeni 544/2001 aplicarea legii 

Rata de răspuns la Neaplicarea Rapoarte de activitate 544/200 l 
solicitări de informaţii sancţiunilor ale instituţiei publicate 
Nr. rapoarte de evaluarea a disciplinare pentru 
implementării legii nerespectarea 
544/2001 obligaţiilor legale 
Nr de rapoarte de activitate privind accesul la 
ale instituţiei informaţiile de interes 
Programul de audienţe public şi a celor 

privind transparenţa 
3.6 Transmiterea în direct Nr. de şedinţe ale Ne înregistrarea Pagina de internet a Permanent Conducerea Nu este cazu I 
sau înregistrarea şedinţelor Consiliului Local şedinţelor Consiliului instituţiei instituţiei 
Consiliului Local în înregistrate în vederea Local Personal 
vederea transmiterii lor transmiterii lor către desemnat cu 
către public online public aplicarea legii 

52/2003 
3.7 Publicarea de seturi de Nr. de seturi de date Nealocarea resurselor Portalul data.gov.ro Permanent Conducerea Nu este cazu I 
date pe portalul data.gov.ro publicate pe po1talul umane şi financiare . instituţiei 

data.gov .ro Lipsa informaţiilor/ Persoanele 
cunoştinţelor în responsabile 
domeniu desemnate 
Lipsa interesului 
pentru publicarea 
informaţiilor în 
format deschis 

3.8 Publicarea contractelor Număr de lntârzieri în Secţiune realizată - Permanent Conducerea Nu este cazu I 
de achiziţii publice cu o informaţii/contracte publicarea Pagina de internet a instituţiei 
valoare mai mare de 5.000 publicate documentelor instituţiei Persoanele 
euro şi a execuţiei Pagina de internet Documente în responsabile 
acestora, cu o actualizare actualizată domeniu publicate desemnate 



trimestrială. periodic 
Obiectiv 4: Consolidarea integrităţii şi a transparenţei instituţionale 

4.1 Intensificarea Nr. proceduri elaborate Caracteru l formal al Programul de Permanent Conducerea Se va estima în 
activităţi l or de Nr. funcţii sensibi le demersului dezvoltare a sistemului instituţiei funcţie de 
implementare a sistemului inventariate Personal insuficient de control intern Comisia de dimensiunea 
de control intern Gradul de conformitate a instruit în acest managerial monitorizare proiectului 
manageria I, conform sistemului intern de domeniu Proceduri de lucru 

SCIM 
OSGG 600/2018 control managerial aprobate 

Funcţii sensibile 
inventariate 
Registrul riscurilor 
Raport asupra 
sistemului de control 
intern managerial 

4.2 Elaborarea ş i Nr. proceduri elaborate Caracterul formal al Proced uri elaborate Permanent Conducerea Nu este cazu I 
implementarea la nivelul Nr. proceduri demersului Liste de difuzare instituţiei 
instituţiei de proceduri implementate Întârzieri în Rapoarte Coordonator 
privind indicatorii Nr. proceduri revizuite elaborarea ş i implementare 
anticorupţie (declararea implementarea Plan de 
averilor, tran sparenţa procedurilor cauzate integritate 
decizională, acces la de supraîncărcarea cu 
informaţii , declararea alte sarcini a 
cadourilor, eviatarea personalului implicat 
conflictelor de interese ş i a 
cazurilor de 
incompatibilităţi, 

avertizarea în interes 
public etc.) 
4.3 Digitalizarea Nr. de servicii fumizate Lipsa infrastructurii Site-ul in stituţiei Permanent Conducerea Nu este cazu I 
proceselor şi prin intermediul tehnice şi a Platforme instituţiei 

minimalizarea interacţiunii platformelor electronice personalului Persoane 
dintre funcţionarul public Nr. de utilizatori ai specializat desemnate 
ş i cetăţean servicii lor publice on line Sistem in formatic 

încărcate neperformant 
Număr de proceduri Acces limitat la 
încărcate in platforme internet 

4.4 Implicarea soc i etăţii Nr. de proceduri de Resurse umane şi Rapoarte anuale de Permanent Conducerea Se va estima în 
civi le în monitorizare a achi ziţie publică la care s- financiare insuficiente activitate in stituţi e i funcţie de 



integrităţii în procesul de au încheiat pacte de 
derulare a achiziţiilor integritate cu reprezentanţi 
publice prin utilizarea ai soc ietăţii civile 
pactelor de integritate 

4.5 Auditarea internă, o Nr. recomandări fo rmulate 
dată la doi ani , a Gradul de implementare a 
sistemului/ măsurilor de măsuril or preventi ve 
prevenire a corupţiei la a nticorupţ i e 

nivelul in stituţi e i 

14Kl.l'il A Îţ~ 
M cEÂ oiRl~o'R. 

I - 'o\ 0 
~%,~ ' . , -' 

Reticenţa angajaţi lor 
de a utiliza un astfel 
de instrument 
Nr redus de 
organizaţii 

neguvernamentale 
care utili zează 
instrumentul 
Resurse umane 
insuficiente 
Lipsa structurilor de 
audit intern 

Pacte de integritate publice necesarul de 
încheiate Responsabil resursă umană 

achiziţii publice 
Coordonator 
implementare 
Plan de 
integritate 

Rapoarte de audit La 2 ani Conducerea 
Rapoarte de activitate in stituţi e i , 

structura de 
audit intern din 
cadrul in stituţiei 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA-ELIODORA BONDOC. 
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