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Mecanism prevăzut 
în SNA 2021-2025 

Existența 
mecanismului la 
nivelul Primăriei 

Municipiului Roșiori 
de Vede 

Elaborare Actualizare Verificare Aprobare Revizuire Responsabil 

Cod 
etic/deontologic/de 

conduită 

Cod Etic și regulile de 
Conduită al 

angajaților din 
aparatul de 

specialitate al 
primarului 

Municipiului Roșiori 
de Vede 

21.09.2012 31.08.2022 - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Consilierul de 
etică 

Consilierul de 
etică/Procedura de 

consiliere etică 

Procedură de sistem 
„Etică și Integritate 

29.11.2019 31.08.2022 - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

 
Secretariatul 

tehnic al Comisiei 
de Monitorizare – 

actualizare 
 

Director DIT - 
verificare 

Procedura privind 
depunerea 

declarațiilor de 
avere și declarațiilor 

de interese 

 
 

Neexistentă la nivelul 
Primăriei Municipiului 

Roșiori de Vede  08.09.2022 - - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Personalul 
responsabil cu 
înregistrarea 

declarațiilor de 
avere și a 

declarațiilor de 
interese desemnat 

prin dispoziția 
primarului 

Procedura privind 
declararea bunurilor 

primite cu titlu 
gratuit 

 
Neexistentă la nivelul 
Primăriei Municipiului 

Roșiori de Vede 08.09.2022 - - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Personalul 
responsabil cu 
înregistrarea 
declarațiilor 

privind 
cadourile/bunurile 

primite cu titlul 
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Mecanism prevăzut 
în SNA 2021-2025 

Existența 
mecanismului la 
nivelul Primăriei 

Municipiului Roșiori 
de Vede 

Elaborare Actualizare Verificare Aprobare Revizuire Responsabil 

gratuit, desemnat 
prin dispoziția 

primarului 

Procedura privind 
gestionarea 
situațiilor de 

incompatibilitate și 
conflict de interese 

 
 

Neexistentă la nivelul 
Primăriei Municipiului 

Roșiori de Vede 08.09.2022 - - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Personalul 
responsabil cu 

gestionarea 
situațiilor de 

incompatibilitate 
și conflict de 

interese/personal 
Compartimentul 
Resurse Umane 

Procedura privind 
transparența 
decizională 

 
Procedura privind 

transparența 
decizională, Ediția 1, 

Revizia 0 

30.06.2012 08.09.2022 - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Personalul 
responsabil cu 
aplicarea Legii 

52/2003 

Procedura privind 
liberul acces la 
informațiile de 
interes public 

 
Procedura privind 

informațiile de 
interes public 

30.06.2012 08.09.2022 - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Personalul 
responsabil cu 

aplicarea Legea 
544/2001/Comisia 
de monitorizare – 

avizare 

Procedura privind 
semnalarea 

neregularităților 

Procedura de sistem 
semnalarea 
neregulilor 

29.11.2019 08.09.2022 - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Secretariatul 
tehnic al Comisiei 
de Monitorizare – 

actualizare 
 

Director DIT – 
verificare 
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Mecanism prevăzut 
în SNA 2021-2025 

Existența 
mecanismului la 
nivelul Primăriei 

Municipiului Roșiori 
de Vede 

Elaborare Actualizare Verificare Aprobare Revizuire Responsabil 

Avizare – 
Președintele 
Comisiei de 
Monitorizare 

Procedura privind 
pantouflage-ul 

 
Neexistentă la nivelul 
Primăriei Municipiului 

Roșiori de Vede 
21.09.2022 - - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Personal 
Compartimentul 
Resurse Umane 

Procedura privind 
funcțiile sensibile 

 
 

Procedura de sistem  
privind inventarierea 
funcțiilor sensibile la 

nivelul Primăriei  
Municipiului Roșiori 

de Vede 

29.11.2019 21.09.2022 - - 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Secretariatul 
tehnic al Comisiei 
de Monitorizare – 

actualizare 
 

Director DIT – 
verificare 

 
Avizare – 

Președintele 
Comisiei de 
Monitorizare 

Procedura privind 
managementul 

riscurilor de corupție 
 

• Actualizarea 
Registrului de riscuri 

 

• Plan de 
integritate 

Procedura privind 
gestionarea riscurilor 

de integritate și 
evaluarea ex- post a 

incidentelor de 
integritate - 

neexistentă la nivelul 
Primăriei Municipiului 

Roșiori de Vede 

• Registrul de riscuri și 
Planul de Integritate 

Procedura 
privind 

managementul 
riscurilor de 

corupție  
Elaborată de 
consultant la 
08.09.2022 

 
Registru de 

riscuri 

Nu este 
cazul 

 
Registru 

de riscuri – 
24.08.2022  

 
Plan de 

integritate 
– 

25.03.2022 

Registru 
de riscuri – 
15.10.2022  

 
Plan de 

integritate 
– 

25.03.2022 

Anual, până 
la data de 

30.06 sau ori 
de câte ori 

este necesar 

Consilierul de 
etică  
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Mecanism prevăzut 
în SNA 2021-2025 

Existența 
mecanismului la 
nivelul Primăriei 

Municipiului Roșiori 
de Vede 

Elaborare Actualizare Verificare Aprobare Revizuire Responsabil 

elaborate conform 
prevederilor în 

vigoare   
 

elaborat de 
consultant în 

data de 
05.08.2022 

 
Plan de 

integritate – 
25.03.2022 
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