
   Raport
1
 privind procesul de implementare, în semestrul I al  

         anului 2015, a pla ului sectorial de acțiu e pe tru    
       implementarea SNA 2012-2015 la nivelul comunei  

                                 Gura Vitioarei 

       
 

1. Introducere: 

 

Activitatea Primariei comunei Gura Vitioarei, cu sediul in comuna Gura Vitioarei, 

str.Principala, nr.214, judetul Prahova, a vizat, în semestrul I al anului 2015, consolidarea 

alităţii servi iilor pu li e şi dezvoltarea u or pro eduri de lu ru î  a ord u principiile 

tra spare ţei, legalităţii, efi a ităţii şi supre aţiei i teresului pu li .  
  

 

2. Activităţi realizate: 

 

A fost ela orată A aliza de ris uri şi vul era ilităţi la orupţie şi au fost adoptate diverse 
i stru e te/preze tată odalitatea de lu ru u diverse instrumente de prevenire a 

orupţiei (registrul de riscuri, registrul declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, 

hestio arul de evaluare a a gajaţilor u privire la u oaşterea e a is elor de preve ire 
din Anexa 2 a SNA 2012-2015, evaluarea  i tegrităţii şi alităţii servi iilor pu li e fur izate 
catre cetateni prin chestionare de evaluare a gradului de satisfactie a clientului , chestionare 

de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial 

intocmite pe compartimente). 

 Prin Dispoziţia r.103 /2.03.2015 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul 

o du erii i stituţiei pe tru implementarea SNA 2012-2015 , in persoana d-rei 

Constantin Nicoleta Corina , secretar U.A.T.C. Gura Vitioarei. 

 

 Prin Dispozitia nr. 465 /12.06.2013 a fost desemnat consilierul etic in persoana d-nei 

Musat Andreia –Luiza , inspector resurse umane. 

 

 A fost apro ată Declaraţia de aderare a Pri ariei o u ei Gura Vitioarei la SNA 

2012- . De laraţia de aderare a fost tra s isă Se retariatului tehnic al SNA în 

data de 3.03.2015 , prin adresa nr.1047.  

 

 Prin Dispozitia nr. 468/5.07.2012 s- a constituit Comisia de monitorizare , coordonare 

si  indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control   

intern/ managerial care identifica, evalueaza si prioritizeaza riscurile care pot afecta 

atingerea obiectivelor generale si functionarea de ansamblu a institutiei.  

 

                                                           
1
 Conform prevederilor  H.G. nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticorupţie pe 

perioada 2012-2015 (măsura 4.2.5 Contribuţia la elaborarea Raportului Naţional Anticorupţie)   



 A fost aprobat Codul de conduita al functionarilor publici si al personalului 

contractual din cadrul Primariei comunei Gura Vitioarei prin dispozitia 

nr.189/28.03.2013 , completat ulterior prin dispozitia nr.690/16.07.2013. 

 A fost distri uit şi o pletat î  adrul i stituţiei Chestionarul de evaluare a 

a gajaţilor u privire la u oaşterea e a is elor de prevenire din Anexa 2 a SNA 

2012- . Î  ur a e tralizării rezultatelor a fost î to it u  raport privi d 
rezultatele o ţi ute. 
 

 A fost ela orat şi adoptat Planul sectorial a ti orupţie al Pri ariei o u ei Gura 
Vitioarei. Planul sectorial anti orupţie al instituţiei oastre a fost tra s is 
Secretariatului tehnic al SNA în data de 3.03.2015 , prin adresa nr.1047. 

 

 Au fost elaborate Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de 

monitorizare, coordonare si indrumare metodologica si a dezvoltarii sistemului de 

control intern/managerial si Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial in cadrul Primariei si aprobate prin dispozitiile nr.794/26.09.2013 si 

nr.10/23.01.2015. Prin control se constata abaterile rezultatelor de la obiectivele 

propuse , se analizeaza cauzele care le-au determinat si se dispun masuri corective sau 

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

protejare a fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau 

fraudei. 

 

 A fost adoptată Dispoziţia r. 9 / . .  privi d apro area pro edurilor 
operationale referitoare la implementarea actiunilor preventive si corective ce au ca 

scop eliminarea cauzelor unei neconformitati sau a unei situatii nedorite 

nedetectate, precum si eliminarea acestor neconformitati constatate. 

 A fost intocmit Raportul de evaluare privind implementarea in anul 2014 a legii 

nr.52/2003 privind transparenta decizionala in cadrul institutiei si a fost comunicat 

Institutiei Prefectului – judetul Prahova in data de 9.01.2015.  

 A fost intocmit Raportul de evaluare privind implementarea in anul 2014 a legii 

r. /  privi d li erul a es la i for aţiile de i teres pu li  in cadrul institutiei 

si a fost comunicat Institutiei Prefectului – judetul Prahova in data de 9.01.2015. 

 Din Planul se torial a ti orupţie al i stituţiei oaste au fost îndeplinite toate  

ăsurile. 
 

 

3. Bune practici : 

 

 Procedura Sistemului de Management al Calitatii : Competenta , constientizare si 

instruire aprobata prin dispozitia nr. 690/16.07.2013 . 

 Procedura Sistemului de Management al Calitatii : Audit intern , Analiza sistemului de 

management al calitatii efectuata de conducere aprobata prin dispozitia  

nr. 690/16.07.2013. 



 Procedura Sistemului de Management al Calitatii : Analiza datelor , Controlul 

documentelor aprobata prin dispozitia nr. 690/16.07.2013. 

 Procedura Sistemului de Control Managerial : Informarea , Proceduri aprobata prin 

dispozitia nr. 690/16.07.2013. 

 

4. Dificultăţi î tâ pi ate : 

 

 Nivel de pregătire al a gajaților eade vat i depli irii atri utiilor 
 Personal insuficient 

 

5. Alte comentarii :  

 

Apreciem ca oportuna organizarea de seminarii , cursuri ,evenimente avand ca tema 

implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2012-2015 la nivel de unitati 

administrativ – teritoriale.  

 

 

      Primar  

Tirifon Gheorghe                                                                                           Secretar U.A.T.C. 

                                                                                                                       Jr. Constantin Corina 


