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Raport anual 2013 privind procesul de implementare
a planului sectorial de actiune pentru implementarea
SNA 2012 -2015 la nivelul ORASULUI AGNITA

1. Introducere
Activitatea ORASULUI AGNITA a vizat in anul 2013, consolidarea calitatii
servciilor publice si dezvoltarea unor proceduri de lucru in acord cu principiile
transparentei, legalitatii, eficacitatii si suprematiei interesului public atat la nivelul
aparatului de specialitate al Primarului si a Serviciilor Publice. Avand in vedere
principiile si obiectivele asumatate in anul 2013, Primaria orasului Agnita a raspuns
anuntului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ( MDRAP) de a
se inscrie in cadrul proiectului "Politici anticoruptie pentru cetatean intr-o
administratie responsabila" ( PACAR), cofinantat prin Fondul Social European,
Programul Operational " Dezvoltarea Capacitatii Administrative" 2007-2013. In
acord cu Strategia Nationala Anticoruptie 2012 -2015, proiectul PACAR este o
initiativa menita sa sprijine cresterea capacitatii administratiei publice din Romania
in ceea ce priveste adoptarea unor masuri de autoevaluare si raspuns la fenomenul
coruptiei. Astfel Primaria Orasului Agnita a beneficiat in anul 2013, din partea
proiectului PACAR, de sprijin sub forma consultantei indirecte, in procesul de
elaborare si implementare a planului de actiune anticoruptie si a altor masuri interne
de prevenire a coruptiei, precum si de instruirea personalului cu atributii in domeniul
integritatii, transparentei, prevenirii si combaterii coruptiei in administratia publica in
tehnici de masurare a performantelor si tehnici de raportare.

2. Activitati realizate
In vederea aplicarii prevederilor HG 215/2012 privind aprobarea Strategiei
Nationale Anticoruptie pe perioada 2012 -2015, care stabileste cadrul general
privind desfasurarea luptei impotriva coruptiei, Primaria orasului Agnita a intreprins
masurile necesare in vederea implementarii acestei strategii la nivelul aparatului de
specialitate al Primarului si a Serviciilor Publice.
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Astfel, pentru a identifica stadiul de indeplinire a masurilor preventive
anticoruptie stabilite prin HG nr.215/2012, cu spijinul echipei de implementare a
proiectului PACAR a fost completat un chestionar privind identificarea nevoii de
consultanta pentru integritate. In baza acestui chestionar, impreuna cu echipa de
consultanti ai proiectului PACAR, au fost identificate procedurile si activitatile de
prevenire a coruptiei ce pot fi dezvoltate la nivelul orasului Agnita.
In acest sens a fost elaborat si aprobat Planul Sectorial de Actiune pentru
implementarea la nivelul Primariei orasului Agnita si a Servicilor Publice a Strategiei
Nationale Anticoruptie, plan aprobat prin dispozitia Primarului nr.110/18.03.2013.
Prin Dispozitia nr.310/14.08.2013 a fost aprobata Declaratia de aderare la
valorile fundamentale, principiile si mecanismul de minitorizare a Strategiei. Prin
dispozitia 310/2013 a fost desemnat de asemenea Grupul de lucru pentru
implementarea la nivelul Primariei Oras Agnita a SNA 2012 -2015, coordonatorul
Planului sectorial, expertul care asigura legatura cu Secretariatul Tehnic precum si
persoana responsabila cu activitatea de publicare a datelor deschise.
Au fost analizate principalele atributii conform structurii organizatorice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Agnita si a Serviciilor Publice
in acord cu numarul estimat de beneficiari si cu bugetul alocat in anul 2013 si au fost
stabilite atributiile vulnerabile din perspectiva competentei exclusive, puterii de a lua
decizii precum si a raspunderii si transparentei. Pentru atributiile vulnerabile au fost
stabilite amenintarile si masurile de remediere, fiind finalizata analiza de riscuri si
vulnerabilitati.
In cursul anului 2013 au avut loc intalniri cu angajatii institutiei. In cadrul
acestor intalniri, angajatii au fost informati despre procesul de elaborare a planului
sectorial si ulterior a fost prezentat planul sectorial si a fost dezbatut raportul de
evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere a
acestora, observatiile si propunerile fiind incluse in variantele finale.
A fost distribuit in cadrul institutiei planul sectorial precum si declaratia de
aderare.
Prin Dispozitia nr. 307/2013 au fost desemnate persoanele care asigura
prevederile legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese conform
prevederilor Legii 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANI cu
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modificarile si completarile ulterioare. Au fost afisate pe sit-ul institutiei declaratiile
de avere si de interese.
In ceea ce priveste transparenta in procesul decizional si accesul la
informatiile publice au fost afisate pe sit-ul institutiei rapoartele privind solicitarile
formulate in baza Legii 544/2001 fiind asigurata de asemenea respectarea
prevederilor privind transparenta procesului decizional.
Au fost intensificate activitatile de implementare si dezvoltare a standardelor
de management/ control intern la nivelul ordonatorului principal de credite si a
institututiilor subordonate si elaborarea procedurilor, formalizate pe activitati in
acord cu specificul institutiei . S-a intocmit partial registrul de riscuri, au fost
identificate partial functii sensibile, urmand ca in perioada urmatoare sa fie emisa
dispozitia Primarului privind desemnarea persoanei responsabile cu registrul
riscurilor.
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