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Raport privind stadiul implementării Strategiei  Naționale 

Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul 

U.A.T.C.GURA VITIOAREI în anul 2018 

 

1. Introducere: 

 

       Activitatea Primariei comunei Gura Vitioarei, cu sediul in comuna Gura 

Vitioarei, str.Principala, nr.214, judetul Prahova, a urmărit, în cursul anului 

2017, consolidarea calităţii serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de 

lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei 

legii şi interesului public, creşterea încrederii publicului în administraţie şi 

implicarea societăţii civile în procesele decizionale 

 
2. Activităţi realizate: 

 

            A fost elaborată Analiza de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie şi au fost 

adoptate diverse instrumente/prezentată modalitatea de lucru cu diverse instrumente 

de prevenire a corupţiei (registrul de riscuri în activitatea de achiziţii publice, 

registrul de riscuri în activitatea financiar-contabilă, registrul declaraţiilor de avere 

şi a declaraţiilor de interese, chestionarul de evaluare a angajaţilor cu privire la 

cunoaşterea mecanismelor de prevenire din Anexa 2 a SNA 2016-2020, evaluarea  

integrităţii şi calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi salubrizare furnizate 

către cetăţeni prin chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a clientului, 

chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 

intern/managerial întocmite pe compartimentele din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului U.A.T.C.Gura Vitioarei).  

                     Au fost întocmite raportul de evaluare a implementării legii nr.544/2001  

          privind liberul acces la informaţiile de interes public şi raportul de evaluare a  

          implementării legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  

          publică , republicată şi comunicate Instituţiei Prefectului – judeţul Prahova în data  

          de 9.01.2019. 

    Prin Dispoziţia nr.361/31.08.2016 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul  

        conducerii instituţiei pentru implementarea SNA 2016-2020 , în persoana d-rei  

         Constantin Nicoleta Corina , Secretar al U.A.T.C. Gura Vitioarei şi a fost aprobată  

         declaraţia de aderare a comunei la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi  

        mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie  

         2016-2020. Declaraţia de aderare a fost transmisă Secretariatului tehnic al S.N.A.în  



  

 

         data de 29.07.2015şi a fost postată în format deschis pe site-ul instituţiei publice :  

        guravitioarei.ro. 

  A fost elaborat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie 2016 -2020 la nivelul comunei Gura Vitioarei , precum şi Raportul de 

progres cu privire la Planul sectorial de acţiune privind implementarea S.N.A.  

2016-2020 la nivelul Primariei comunei Gura Vitioarei, întocmite în conformitate 

cu prevederile H.G.nr.583/20126 şi transmise Secretariatului tehnic al S.N.A.în data 

de 16.03.2017.A fost emisă dispoziţia nr.5/13.01.2017. 

 Prin Dispoziţia nr.384/6.12.2018 a fost actualizată componenţa comisiei de 

monitorizare , coordonare şi îndrumare metodologică a implementării si/sau 

dezvoltarii sistemului de control intern/managerial constituită iniţial prin dispoziţia 

nr.468/5.07.2012, comisie care identifică, evaluează şi prioritizează riscurile care 

pot afecta atingerea obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a instituţiei. 

Prin control se constată abaterile rezultatelor de la obiectivele propuse , se 

analizează cauzele care le-au determinat şi se dispun măsuri corective sau 

preventive. Obiectivul general urmărit prin adoptarea acestor acte este acela de 

protejare a fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau 

fraudei.  

 A fost distribuit şi completat în cadrul instituţiei Chestionarul de evaluare a 

angajaţilor cu privire la cunoaşterea mecanismelor de prevenire conform  

 SNA 2016-2020 şi a fost întocmit un raport privind rezultatele obţinute. 

 A fost adoptată Dispoziţia nr. 307/19.07.2017 privind aprobarea procedurilor 

operationale referitoare la implementarea acţiunilor preventive şi corective : 

- Procedură operaţională Managementul vulnerabilităţilor si riscurilor de 

corupţie –P.O.-16. 

- S-a constituit grupul de lucru anticorupţie prin Dispozitţia nr.435/13.09.2017 , 

si s-a aprobat regulamentul de organizare si funcţionare al grupului de lucru. 

3. Bune practici : 

          A fost elaborată Procedură operaţională ,,Managementul vulnerabilităţilor si           

riscurilor de corupţie’’. 
 

4. Dificultăţi întâmpinate: 

 

- Personal insuficient pentru desfăşurarea tuturor activităţilor prevăzute în 

S.N.A.2016-2010. 
 

5. Alte comentarii (dacă e cazul) : 
 

Apreciem ca oportună organizarea de către instituţiile abilitate, precum Instituţia 

Prefectului- judeţul Prahova , Consiliul Judeţean Prahova, etc.a unor seminarii, 

cursuri , evenimente având ca temă implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 

2016-2020 la nivel de unităţi administrativ-teritoriale şi promovarea unor bune 

practici anticorupţie.  
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