IMPLEMENTARE INDICATOR SNA 2016-2020 PRIVIND INCOMPATIBILITĂŢILE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI / CONSILIULUI LOCAL / CONSILIULUI JUDEȚEAN
Adoptarea unei proceduri interne privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate.
Desemnarea unei persoane responsabile la nivelul instituției cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de
incompatibilitate, având următoarele atribuții:

INCOMPATIBILITĂȚI

Instituirea unui registru și consemnarea următoarelor:
- sesizările Agenției Naționale de Integritate formulate de către instituţie;
- cazuri în care Agenția Națională de Integritate a emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat
încălcarea regimului juridic al incompatibilităților;
- măsurile administrative luate de instituție cu privire la persoanele găsite incompatibile de către
Agenția Națională de Integritate pentru care starea de incompatibilitate a rămas definitivă – prin
decizia instanței sau prin necontestarea raportului de evaluare;
- sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilități;
- măsuri de identificare timpurie implementate la nivelul instituție cu privire la incompatibilități,
în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate (ex. audit intern, registrul funcțiilor
sensibile, solicitări de puncte de vedere adresate Agenției Naționale de Integritate etc.);
- măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat
încălcarea normelor privind incompatibilităţile;
- avertismente de integritate emise.
Informarea angajaților/ aleșilor locali cu privire la prevederile legale privind regimul
incompatibilităților, precum și la canalele de comunicare internă reglementate în cazul în care se
dorește sesizarea unei situații de incompatibilitate (detaliate în procedura internă specifică).
Evaluarea gradului de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind regimul incompatibilităților, prin
elaborarea și aplicarea unor chestionare de evaluare.
Monitorizarea măsurilor de identificare timpurie implementate la nivelul instituției cu privire la
incompatibilități, în situația în care acestea au fost detaliate în procedura internă specifică.
Anual, participă la completarea Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire
a corupției prin transmiterea indicatorilor aferenți măsurii preventive nr. 6 „Incompatibilităţi”
responsabilului SNA de la nivelul instituției, ce va accesa în acest sens portalul SNA (https://sna.just.ro).
Colaborează cu Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației la elaborarea documentelor aferente indicatorului.

