
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT  FINAL 

privind  Implementarea   Strategiei  Nationale Anticoruptie  in perioada  2012 - 2015 si masurile  

dispuse  pentrn  prevenirea   si combaterea  coruptiei  la nivelul UAT Savinesti 

 

 

1.Prevenirea coruptiei   

               In temeiul Legii 78/2000 pentru   prevenirea, descoperirea si  sanctionarea faptelor  de 

coruptie   si a Hotararii   Guvemului  nr.215  din  20 martie  2012 privind  aprobarea   Strategiei  

narionale anticoruptie pe  perioada   2012 - 2015,   Primaria   Comunei Savinesti  a stabilit  

obiectivele   generale   simasurile specifice   pentru   prevenirea    si combaterea    coruptiei   la  

nivelul   unitatii administrativ-teritoriale       si  a structurilor  subordinate.  

              Obiectivele     stabilite    au   avut   1a baza   principiul   prevenirii    savarsirii faptelor   

de coruptie   si a incidentelor   de integritate   potrivit caruia identificarea  si inlaturarea in timp  

util a premiselor   aparitiei  faptelor  de coruptie  constituie   o prioritate   a entitatii, 

              A  fost   adoptata    si publicata    Declaratia    de   aderare   1a valorile    fundamentale,     

principiile, obiectivele    si mecanismul    de monitorizare    al  SNA,  pe  perioada   2012  -  

2015,  prin  care  UAT  Comunei Savinesti  sustine  lupta  anticoruptie   promovand    

integritatea,   prioritatea   interesului   public   si transparenta procesului   decizional. 

   A fost  elaborat   Planul  de  actiune   sectorial   al Comunei Savinesti  pentru  

implementarea    strategiei nationale    antieoruptie    pe  perioada   2012-2015.    Planul   de  

actiune   sectorial   cuprinde   atat  obiectivele generale   si specifice   cat si indicatori,  riscuri  si 

responsabili   pentru  prevenirea   si combaterea    coruptiei la nivelul  Primariei   Comunei 

Savinesti  .   Planul  sectorial  a fost  aprobat  de primarul   Comunei Savinesti  si distribuit in 

cadrul  institutiei   pentru    informarea   angajatilor   cu privire  la procesul   de implementare    a 

strategiei nationale   anticoruptie. 

   A fost    completat   Regulamentul    de Organizare   si Functionare   al aparatului   de  

specialitate   al Primarului   Comunei Savinesti  ,  prin  includerea   unor  obiective   generale  si 

specifice   pentru  irnplementarea programului    de dezvoltare   a sistemului   de control  

intern/managerial    . 

   Au  fost    identificate   si evaluate   riscurile   de  coruptie   si a fost  elaborat   Registrul   

Riscurilor   la nivel  de entitate  care  cuprinde  si riscuri  potentiale   in ce priveste  coruptia.          

   Au fost   adoptate  strategiile pentru  prevenirea   sau inlaturarea   riscurilor   depistate   

si s-au stabilit  masurile   de preventie   si remedierea riscurilor   potentiale. 

 

2. Educatie  anticoruptie: 
 

                 Nu au fost  semnalate  incalcari  ale   normelor deontologice   sau de conduita de catre 

functionarii publici. 

                 Persoana  responsabila  de  implementarea     Strategiei Nationale Anticoruptie  la 

nivelul   unitatii administrativ    teritoriale    Comunei Savinesti  a  distribuit   in cadrul  

institutiei   chestionaruI    de  autoevaluare    a masurilor   preventive    anticoruptie.        

              Autoevaluarea    gradului   de  implementare    a  masurilor   preventive obligatorii   

 s-a efectuat  semestrial   si a   urmarit: 

                 - respectarea   de catre  angaiatii   institutiei   a normelor   de conduita,    a 

regulamentelui    de ordine  interna,a codurile  etice  si deontologice 



                  - depunerea   declaratiilor    de   avere  si inregistrarea     cadourilor   primite  cu 

prilejul   unor  evenimente   in conformitate   eu prevederile   Legii nr.176/2010 privind  

integritatea   in exercitarea   functiilor   publiee, 

                  - modul  de gestionare   si adrninistrare    a fondurilor   publice . 

                  - respectarea   prevederilor    legale  privind  transparenta   decizionala, 

                  - accesul  tuturor  cetatenilor   la informatiile   de interes  public 

 

 

 

3. Combaterea coruptiei: 
 

                      In vederea     combaterii     coruptiei     si   a   respectarii     prevederilor     legale    

privind  transparenta    institutionala      s-a  urmarit   liberul   acces  al  cetatenilor   la  

informatiile   publice.  S-au    elaborat       procedurile     operationale        privind    organizarea     

concursurilor     pentru promovarea   in functie    si pentru  ocuparea   posturilor   vacante.  De  

asemenea   s-au  elaborat  p r o c e d u r i l e  d e  sistem   privind   semnalarea    si  raportarea   

unor  neregularitati    si pentru   protejarea   avertizorului    de integritate.  

                      Procedurile    elaborate   au  fost  aprobate    de  conducatorul   institutiei   si  s-au  

difuzat  tuturor persoanelor  implicate. 

                      S-a urmarit   depunerea   la timp  si publicarea   prin  mijloace  de informare   in 

masa a declaratiilor de  avere  si interese,  Atit consilierii   locali  cat si functionarii   publici  au 

depus  in termen  declaratiile   de avere  si declaratiile   de interese.  Declaratiile     au fost 

inregistrate   in registre  speciale   eu character  p u b l i c  s i au fost afisate  pe pagina  de internet  

a Comunei Savinesti .  

 

4. Propuneri pentru  Strategia  Nationala  Anticoruptie   2016-2020   : 
 

                     Si in perioada u r m a t o a r e  U AT  S a v i n e s t i  urmareste imbunatatirea calitatii 

serviciilor publice prin instituirea unor proceduri de lucru in acord cu principiile transparentei,    

legalitatii,   eficacitatii   si suprematiei interesului public. 

                 In exercitarea  functiei  publice,  angajatii  primariei  au  obligatia  de  a respecta  

normele  de conduita   si de a  asigura un serviciu public de calitate in folosul cetateanului. 

Cunoasterea de catre angajati  a normelor  etice  si   a atributiilor  de serviciu,   constituie  

conditia  esentiala in exercitarea functiei publ ice . 

                      Pe   langa   componenta   de  indrumare   indeplinita   prin   intermediul   consilierul   

de  etica, managementul  institutiei trebuie  sa asigure participarea personalului propriu la 

cursuri de pregatire specializate  anticoruptie,    Aceste  cursuri trebuie sa fie adaptate la tipul de 

serviciu public prestat si pregatirea profesionala  a angajatului si sa ofere  cunostintele necesare 

pentru prevenirea unor situatii care - din necunoastere sau intelegere gresita - pot conduce la 

coruptie. 

 

Responsabil SNA, 

Bendrisi Constantin 


