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Ofertă pentru elaborarea/actualizarea Strategiei Locale Anticorupție (SLA),  

ca parte a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 precum și a unui 

program de consultanță în domeniu 
 

Stimată doamnă primar,  

Stimate domnule primar, 
 

Vă readucem aminte că, în conformitate cu prevederile HG nr. 1.269/ 2021, privind 

aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, 

fiecare instituție publică are obligația să întocmească procedurile privind asumarea unei 

agende de integritate organizațională și să transmită Ministerului Justiției planurile de 

integritate aferente.  
 

Termenul este deja depășit și deja au început controalele în domeniu, fapt pentru care, 

dacă nu ați procedat deja la rezolvarea problemei, vă propunem o soluție rapidă, prin care să 

îndepliniți cerințele legii: elaborarea Strategiei Locale Anticorupție (SLA), document care va 

conține, desigur, și planurile de integritate ce trebuie trimise Ministerului Justiției.  
 

După finalizarea SLA (sau, dacă deja aveți elaborată SLA), vă propunem și un program 

de consiliere, cu plata unui abonament lunar, prin care vă oferim: 

a. implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație;  

b. activitatea de autoevaluare periodică; 

c. auditarea instituției din punct de vedere al politicilor anticorupție; 

d. instructajul anual al personalului implicat în SLA și a celor cu risc crescut de abateri.  
 

Faxmedia Consulting abordează această chestiune cu seriozitate și cu profesionalism -  

prin urmare, nu lucrăm cu documente copy-paste, superficiale, neadaptate specificului 

activității dumneavoastră. Avem o echipă de elaborare, implementare și consultanță în 

domeniul anticorupție, eticii și integrității, coordonată de către domnul Conf. Univ. dr. 

Mihail-Petrică MARCOCI. 
 

Anexăm la prezenta Oferta tehnico – economică.  

Contact: office@faxmedia.ro, 0372/032.313 (centrala) 

IMPORTANT: dacă primăria este client al aplicației noastre eMOL, 

beneficiați de un discount de 20% din tarife! 
Cu deosebită considerație, 

Mircea-Alexandru MATEI 

Fondator – Director general Faxmedia Grup 
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ANEXĂ: OFERTA TEHNICO – ECONOMICĂ 
 

 

1. Elaborarea Strategiei Locale Anticorupție: 

Documentul va fi realizat în cadrul generat de către: Strategia Națională Anticorupție, Seturile de 

indicatori de performanță, Inventarul măsurilor preventive și indicatorii de evaluare, Standardul 

general de publicare a informațiilor de interes public, documente adoptate prin H.G. nr. 1.269 din 17 

decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor 

aferente acesteia, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1218 din 22 decembrie 2021.  
 

Strategia Locală Anticorupție va conține următoarele capitole: 

a. Contextul general 

b. Scopul, valorile și principiile 

c. Terminologia și cadrul juridic 

d. Politica internă privind avertizarea în interes public 

e. Definiția, consecințele și prevenirea corupției 

f. Lista domeniilor sensibile și expuse fenomenului corupției la nivelul instituției 

g. Infracțiunile de corupție 

h. Obiective și măsuri 

i. Sistemul de monitorizare și de evaluare a implementării strategiei 

j. Metodologia de identificare a vulnerabilităților și riscurilor de corupție la nivelul instituției 

k. Stabilirea măsurilor de remediere 

l. Anexe:  

- Planul de integritate,  

- Dispoziția de aprobare a Planului de integritate,  

- Procesul-verbal de instruire anticorupție,  

- Declarația de aderare la SNA,  

- lista de difuzare a Declarației de aderare,  

- Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru integritate,  

- Fișa postului pentru Coordonatorul implementării Planului de integritate și pentru 

personalul implicat în Grupul de lucru.  

Termen de realizare: 30 de zile de la data primirii documentelor solicitate prin fișa de lucru; 

Tarif: 7.600 lei, fără TVA. Discount 20% pentru clienții aplicației eMOL. 
 

 

2. Program de consultanță în materia implementării SLA, pachet 1: 

• Aplicarea Codului de etică prin consilierea etică a personalului; 

• Asistarea consilierului de etică și/sau al consilierului de integritate la activitățile desfășurate, 

inclusiv pentru întocmirea documentelor și raportărilor; 

• Asistență de specialitate la gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților; crearea 

sistemului de raportare; identificarea practică a riscurilor și vulnerabilităților; 

• Asistență în materia incidentelor de integritate posibile și elaborarea măsurilor necesare 

prevenției acestora; 

• Dezvoltarea mecanismelor de elaborare și implementare pentru: obiective, măsuri, resurse și 

indicatori, oportunități, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, SNA; 

• Crearea unor mecanisme și instrumente de detectare a indiciilor comiterii unor fapte de 

corupție;  

• Managementul elaborării unor proceduri de sistem în scopul prevenirii și combaterii corupției;  
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• Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;  

• Raportul anual de implementare a măsurilor;  

• Minuta ședinței de aprobare a Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la 

corupție și a măsurilor de remediere;  

• Identificarea modalităților eficiente de realizare a autoevaluării periodice cu privire la 

implementarea măsurilor preventive;  
 

Realizare: lunar; Tarif: 800 lei/lună, fără TVA. Pentru plata abonamentului într-o singură 

tranșă, în loc de 9.600 lei/an se va achita doar 7.900 lei/an (discount 1.700 lei, 18%). 

Înainte de semnarea contractului, dacă SLA a fost realizată cu altă firmă, Prestatorul își 

rezervă dreptul de a verifica dacă acesta corespunde normelor; în caz contrar, nu ne putem 

asuma consultanța deoarece ar trebui să elaborăm/refacem practic și SLA, lucru care nu 

intră în atribuțiile consultanței.  
 

3. Program de consultanță în materia implementării SLA, pachet 2 - cuprinde 

pachetul 1 și, suplimentar: 

• Auditarea anticorupție a instituției: 

- Analiza domeniilor cu risc ridicat la corupție; cauze care favorizează corupția; gestionarea 

eficientă a riscurilor, prevenirea și combaterea corupției;  

- Monitorizarea și evaluarea riscurilor de corupție; 

- Identificarea factorilor de risc posibili, corespunzător domeniului de activitate 

(administrație publică locală); 

- Asistență la implementarea de măsuri privind creșterea transparenței instituționale prin 

sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice; 

- Proiectarea procedurilor de implementare a măsurilor impuse de legislația aplicabilă pe 

măsură ce legislația se modifică; 

- Întocmirea programului de activități prin selecția informațiilor, descrierea activității 

analizate, prezentarea concluziilor activității, identificarea obiectivelor activității, stabilirea 

modalităților de îndeplinire a activității;  
 

• Instructajul anual  al personalului instituției care este implicat în activitatea de implementare 

a Strategiei Naționale Anticorupție dar și a categoriilor de funcții care prezintă risc crescut de 

comitere a unor fapte de corupție, abateri etice ori de integritate. 
 

Realizare: lunar; Tarif: 1.400 lei/lună, fără TVA. Pentru plata abonamentului într-o singură 

tranșă, în loc de 16.800 lei/an se va achita doar 13.700 lei/an (discount 3.100 lei, 18,5%). 

Înainte de semnarea contractului, dacă SLA a fost realizată cu altă firmă, Prestatorul își 

rezervă dreptul de a verifica dacă acesta corespunde normelor; în caz contrar, nu ne putem 

asuma consultanța deoarece ar trebui să elaborăm/refacem practic și SLA, lucru care nu 

intră în atribuțiile consultanței.  

 

CONTACT: 

www.faxmedia.ro 

e-mail: office@faxmedia.ro 

telefon (centrala): 0372-032.313; 

 

http://www.big-media.ro/

