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

1. PREVENIREA CORUPTIEI
Activitatea Primariei Agnita a vizat in in perioada 2012-2015 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 , 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.
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.
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.
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. In
planul de actiune sectorial au fost stabilite obiectivele generale si masurile specifice pentru
prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul unitatii administrativ teritoriale ( primarie, servicii
publice) precum si indicatori, riscuri si responsabili. Planul sectorial a fost aprobat de Primarul
orasului Agnita. Planul de actiune a fost aprobat prin dispozitia Primarului nr.110/18.03.2013 si
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distribuit in cadrul institutiei pentru informarea angajatilor cu privire la procesul de implementare a
strategiei.
Obiectivele stabilite au avut la baza principiul prevenirii savarsirii faptelor de coruptie si
incidentelor de integritate, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combatere prin masuri
administrative si penale, potrivit carora identificarea si inlaturarea in timp util a premiselor faptelor
de coruptie a constituit o prioritate la nivelul institutiei
Prin Dispozitia nr.310/14.08.2013 a fost aprobata si publicata Declaratia de aderare la
valorile fundamentale, principiile si mecanismul de minitorizare a Strategiei pe perioada 2012-2015,
prin care Orasul agnita a sustinut lupta anticoruptie promovand prioritatea interesului public,
transparenta decizionala si procesul decizional.
Prin aceeasi dispozitie 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.
Grupul de actiune SNA a avut ca obiectiv identificarea vulnerabilitatilor specifice institutiei.
S-a avut in vedere ca incheierea unor contracte sa se faca in conditiile legii, cit mai transparent si pe
baza unor proceduri bine determinate.
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 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 precum si masurile de remediere, fiind finalizata analiza
de riscuri si vulnerabilitati.
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.
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 modificarile si completarile ulterioare. Au fost
afisate pe sit-ul institutiei declaratiile de avere si de interese.
2.EDUCATIE ANTICORUPTIE
Entitatea publică a asigurat condiţiile necesare cunoaşterii, de către angajaţi, a
reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor şi
neregulilor .Prin dispozitia Primarului fost desemnat consilierul de etica .Codul de conduita a
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functionarilor a fost promovat si difuzat la nivelul entităţii. Nu au fost semnalate incalcari ale
normelor deontologice sau de conduita de catre functionarii publici.
Dupa o perioada de implementare s-au distribuit in cadrul institutiei chestionare de
autoevaluare a masurilor preventive de coruptie. Autoevaluarea a urmarit;
- gradul de cunoastere a personalului in ceea ce priveste reglementările care guvernează
comportamentul la locul de muncă, respectiv, codurile de conduită aplicabile compartimentelor în
funcţie de domeniul de activitate precum si respectarea de catre angajati a normelor de conduita,
ROI si codul etic;
- depunere, publicare, actualizarea declaraţiiore de avere ale personalului de conducere şi ale
funcţionarilor publici potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea și exercitarea
funcțiilor și demnităților publice;
- modul de gestionare si administrare a fondurilor publice;
- respectarea prevederilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor
privind transparenta procesului decizional.
3. COMBATEREA CORUPTIEI
In vederea combaterii coruptiei s-au elaborat proceduri de sistem privind semnalarea
neregulilor si a protejarii avertizorului de integritate ( PS. 08) procedura care are ca scop
reglementarea modalitatilor de semnalare de catre angajati sau coaboratori a neregulilor intalnite in
cadrul institutiei .
S-a urmarit depunerea la timp si publicarea pe sit-ul primariei a declaratiilor de avere si de
interese. Declaratiile au fost inregistrate in registre speciale, registre care au caracter public. Pentru
realizarea cailor de comunicare s-a realizat un portal pe sit-ul institutiei pentru accesul cetatenilor la
informatiile publice.
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