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Raport privind stadiul implementãrii Strategiei Na~ionaIe Anticoruptie (SNA)
2016-2020 Ia nivelul Primãriei Municipiului Botosani In anul 2020

1. Introducere

Activitatea Primàriei Municipiului Botosani a vizat, In anul 2020, consolidarea calitátii
serviciilor publice ~i dezvoltarea unor proceduri de lucru in acord cu principiile
transparentei, legalitãtii, eficacitàtii ~i suprematiei interesului public.

2. Activitãti realizate

Activitatea de prevenire desfàsuratâ In anul 2020, a urmärit cresterea cantitativà ~i
calitativã a actiunilor desfãsurate; transpunerea In practicã de noi initiative profesionale
având drept scop consolidarea climatului de eticà ~i conduitã Ia nivelul institutiei.

Privind implementarea Strategiei Nalionale Anticoruptie 2016 - 2020, a fost
desemnatã persoana care asigurã coordonarea implementärii ~i comunicarea informaliilor.

Actiuni desfásurate in anul 2020:
In anul 2020 Codul de conduitã aplicabil personalului din cadrul institutiei

noastre a fost actualizat conform Codului Administrativ ~i aprobat prin Dispozitia primarului.
In noul Cod de conduitã au fost introduse norme privind avertizarea in interes public,
regimul juridic al conflictului de interese ~i al incompatibilitàtilor, precum si mâsuri
referitoare Ia bunurile cu titlu gratuit primite cu prilejul unor acliuni de protocol.

Codul de conduità nou aprobat a fost distribuit cãtre toate structurile din cadrul
instituliei, distribuit In format electronic càtre personalul institutiei ~i afisat pe site-ui
institutiei https:I/www. primariabt. ro/dispozitiiCN/2020/d603. pdf.

> A fost elaboratã Si aprobatã prin dispozi~ia primarului Metodologia de
evaluare a riscurilor de corup~ie In cadrul UAT Municipiul Boto~ani. Metodologia a fost
distribuità electronic càtre personalul institutiei ~i postatã pe pagina de internet a institutiei
https:llwww. primariabt. ro/index. php?ioad=anticoruptie..

> Prin dispozitia primarului a fost desemnat un Grup de lucru pentru
identificarea riscurilor de corup~ie Ia nivelul institutiei.

A fost elaboratà ~i aprobatà prin dispozitia primarului Metodologia de
evaluare a incidentelor de integritate prod use In cadrul Aparatului de specialitate a!
primarului municipiului Boto.~ani. Metodologia a fost distribuità electronic càtre personalul
institutiei ~i postatà pe pagina de internet a institutiei
https://www. primariabt. ro/index. php?ioad=anticoruptie
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> Prin dispozitia primarului a fost desemnatã persoana responsabilã Cu
implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

In scopul realizàrii unor activitàti de educatie anticoruptie a personalului
din cadrul Primãriei Municipiului Botosani a fost Incheiat un Protocol de colaborare Intre
Directia Generalã Anticoruptie .~i Primãria Municipiului Boto.~ani. Având In vedere contextul
situatiei epidemiologice din anul 2020 determinatä de ràspândirea SARS-COV2, nu s-au
putut realiza activitàtile propuse, urmând sä se realizeze In urmãtoarea perioadã.

> In anul 2020, un numãr de 14 functionari publici din cadrul Primãriei
Municipiului Botosani au participat Ia 2 cursuri de instruire on-line in domeniul eticii ~i
integritälii organizate de cãtre ANFP ~i MLPDA.

Au fost actualizate Procedura de sistem privind Evitarea .~i solutionarea
conflictelor de interese, ~i Procedura opera~ionaIã privind consilierea eticã. Procedurile
actualizate au fost aduse Ia cunostinta personalului institutiei prin mijloace electronice ( e
mail de serviciu).

Au fost elaborate si aprobate Procedura de sistem privind solutionarea
timpurie a situatiior de incompatibilitate ~i Procedura operaçionala Pantouflage (interdic~ii
post- angajare). Procedurile au fost aduse Ia cuno~tinta personalului institutiei prin mijloace
electronice ( e-mail de serviciu).

> Prin dispozi~ia primarului a fost desemnatä persoana responsabilã Cu
monitorizarea situatiilor de pantouflage din cadrul Primàriei Municipiului Botosani.

Alte actiuni semnificative desfàsurate in anul 2020: publicare pe site-uI instituliei
secliunea Anticoruptie a numàrului de telefon gratuit al D.G.A. unde se pot face sesizàri
privind fapte de coruptie; amenajare puncte de informare; organizarea ~i desfà~urarea de
activitati de informare In domeniul prevenirii corup~iei cu personalul institutiei; realizare
dezbateri privind promovarea bunelor practici anticoruptie Ia nivel de institutie ~i cre~terea
Increderii cetàtenilor; atentionarea salariatilor de cátre consilierul de eticã asupra riscurilor
Ia care se supun In caz de nerespectare a legislatiei In vigoare; verificare pe unitãti a
controlului intern ~i audit; evaluare anualä cu privire Ia Incálcarea standardelor etice ~i de
conduitã anticoruptie; comunicarea raportului anual càtre S.N.A.; simplificarea procedurilor
administrative pentru eliberarea certificatelor ~i autorizatiilor; elaborare proceduri mod de
autorizare, respectiv reducerea posibilitàtilor de corupere.

La nivelul Teatrului pentru Copii si Tineret Vasilache Botosani s-a Intocmit situa~ia
centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial ~i raportul
asupra SCIM Ia 31.12.2020. In vederea implementàrii sistemului de control intern
managerial, pânà Ia data de 21.12.2020 sunt implementate 12 standarde: etica ~i
integritatea; atributii, sarcini, functii; competenta, performanta; structura organizatoricà;
objective; planificarea; monitorizarea performantelor; proceduri; supraveg herea;
informarea ~i comunicarea; gestionarea documentelor. Sunt implementate partial 2
standarde: managementul riscului; continuitatea activitatii. Nu este implementat standardul:
auditul intern. In anul 2020 un numàr de 4 salariati au participat Ia cursuri de
instruire/programe de perfectionare, respectiv: control intern managerial; responsabil date
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cu caracter personal; resurse umane ~i salarizare; contabilitate financiar; achizi~ii publice ~i
SICAP.

In cadrul Filarmonicii George Enescu Boto~ani s-au intensificat activitalile de
implementare SCIM Conform 0SGG160012018, procedurile/normele care sunt mai
vulnerabile Ia corup~ie, s-au actualizat si implementat codul de conduità Si procedurile
specifice standardelor de eticà ~i integritate, s-a asigurat participarea angaja~ilor Ia cursuri
de instruire/programe de formare profesionalà privind achiziliile publice, resursele umane,
controlul intern managerial, identificarea riscurilor de remediere a vulnerabilitätilor specifice
institutiei precum ~i celor do implementare a standardelor de control managerial intern,
publicarea pe pagina de internet a unei sectiuni dedicate domoniului de integritate, s-au
fãcut progrese Ia Compartimentul Resurse Umane In simplificarea ~i reducerea timpului do
eliberare a diferitelor documente (adeverinte de salariat, documente necesare completârii
dosarelor de pensionare, etc.).

3incidente de integritate ~i màsuri do remediere

In anul 2020 in cadrul Primäriei Municipiului Boto~ani a avut bc un singur incident
de integritate, constând In destituirea din functia publicã.

Un funclionar public do exocutie a fost destituit din functia publicã do câtre
conducätorul institutiei Ia propunerea comisiei do disciplinà.

Functionarul public destituit din funclia publicä a incàlcat prevederile
Regulamentulul intern aprobat Ia nivelul institutiei, sãvârsind in mod repetat abateri
disciplinare (absento nemotivate, neIndeplinirea atributiilor do serviciu).

Mãsurile care au fost luate pentru prevenirea apari~iei unui incident similar sunt:
1. Monitorizarea respectärii programului do lucru.
2. Urmàrirea modului do realizare a sarcinilor do sorviciu;
3. Monitorizarea respectärii normelor do conduitã;

4.Organizarea ~i desfâ~urarea do activitati de instruire/pregâtiro in domoniul prevenirii
incidontelor do integritate.

4. Bune practici

Activitatea do prevenire desfäsuratä in anul 2020, a urmàrit crosterea cantitativá ~i
calitativã a actiunibor desfäsurate; transpunoroa in practicà do noi initiative profesionale
având drept scop consolidarea climatului de eticâ ~i conduità Ia nivelul institutioi.

Privind implementarea Strategioi Nationale Anticorup~ie 2016 - 2020, a fost
dosemnatä persoana care asigurà coordonarea implementàrii ~i comunicarea informatiilor.
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In anul 2020, a fost asiguratä o bunà relalionare cu cetãtenii, cu respectarea
prevederilor legale privind accesul Ia informatii do interes public precum ~i color privind
transparenta procesului decizional.

Toate informatiile de interes public au fost afisate pe site-ui institutiei, crescând
transparenta institutionalà prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice
deschise, puse Ia dispozi~ie de cãtro Primãria Municipiului Boto~ani.

Coordonatele politicii organizatorice ~i de resurse umane In anul 2020, au avut Ia
bazà necesitatea identificärii unei formulo institutionale eficiente do functionare, In paralel
cu cel de valorificare corespunzàtoare a potenlialului uman disponibil.

Perspective — Mãsuri de eficientizare

- capacitare ~i amplificare a eforturilor pentru asigurarea unui mediu de integritate
corespunzàtor in rândul salariatilor institutiei;

- aplicare ~i monitorizare a Planului de actiune pentru implementarea, Ia nivelul
institutiei, a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016—2020;

- identificarea zonelor de investigare ~i dispunerea do mãsuri pentru eficientizarea
activitätii;

- continuarea initiativelor preventive, functie do riscuri Si vulnerabilitãti;
- folosire eficientà a disponibilitãtilor materiale ~i logistice, in paralel cu dezvoltarea

unei politici do personal care sà punã In valoare potentialul uman al institutiei.

4. AIte comentaril (dacä e cazul)

Activitatea analizatà roprezintà continuitatea procesului do implementare a Planului
do actiune, avãnd ca obiect:

- consolidarea integrità~ii, eficiontei ~i transparentei Ia nivelul Primäriei Municipiului
Botosani cu privire Ia capacitatea de combatere a corupliei;

- accentuarea demersurilor preventive pentru combaterea corup~iei, cresterea
responsabilizàrii factorilor decizionali ~i executivi, imbunätätirea performantelor In
activitatea desfä~uratã Ia nivelul Primàriei Municipiului Boto~ani.

Initiativele adoptate ~i puse In practicã in anul 2020 s-au concentrat pe adaptare ~i
inovare, identificând noi modalitàti de eficientizare a activitãtii proprii, functie de dotãrile
materiale si logistice pe care le avem Ia dispozitie, precum ~i pa alinierea Ia dinamica ~i
noile forme de manifestare a corup~iei Ia nivelul personalului din cadrul institutiei.

Analiza activitàtilor desfãsurate In anul 2020 Si evolutia institutionalä a institutiei scot
in evidentà urmãtoarele concluzii principale:

- retrospectiva profesionalã a perioadei supusá analizei prezintà rozultate pozitive;
- cre~tere In volum ~i calitate a actiunilor derulate precum ~i Ia capacitarea demersurilor

instructiv-ed ucative;
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- asigurarea accesului neIngrädit Ia informa~iile de interes public, transparenta
procesului decizional, consultarea societätii civile.

Considerãm indeplinite condiliile strategice pentru asigurarea continuitätii
traiectoriei institutionale a Primãriei Municipiulul Botosani In stadiul de implementare a
Strategiei Nationale Anticorup~ie.
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