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Raport privind stadiul implementării Strategiei  Naționale 
Anticorupție (SNA) la nivelul 

Primariei comunei Aricestii Rahtivani în anul 2021 

 

1. Introducere 

Activitatea Primariei comunei Aricestii Rahtivani a vizat, în anul 2021, consolidarea 
calităţii serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile 
transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului public atât la nivelul primarului 
comunei Aricestii Rahtivani, cât şi la nivelul aparatului de specialitate al acestuia. 

 

2. Activităţi realizate 

 

a) Prin dispoziţia Primarului comunei Aricestii Rahtivani nr. 15/2017 privind masurile 
pentru demararea procesului de implementare a SNA 2016-2020 la nivelul Primariei comunei 
Aricestii Rahtivani a fost desemnat domnul Iancu Gheorghe – sef Serviciu Politie locala Aricestii 
Rahtivani, coordonator al planului de integritate al SNA 2016-2020. Doamna Gherghina 
Mariana Adriana – referent de specialitate in cadrul Compartimentului Resurse umane a fost 
desemnata ca persoana de contact permanent cu Directia Etica, Integritate si Buna Guvernare 
si s-a constituit un grup de lucru pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, 
elaborarea si transmiterea planului de integritate. 

b) De asemenea a fost aprobată declaraţia de aderare a comunei Aricestii Rahtivani la 
SNA 2016-2020. Declaraţia de aderare a fost transmisă MDRAP în data de 14.12.2016. 

c) A fost intocmit raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a 
masurilor de remediere – anexa C 

d) A fost elaborat şi adoptat planul de integritate al comunei Aricestii Rahtivani, 
inregistrat sub nr. 21504/2017. Planul de integritate al instituţiei noastre a fost transmis MDRAP 
în data de 15.02.2017. 

e) A fost elaborată analiza de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie şi au fost adoptate 
diverse instrumente de prevenire a corupţiei (registrul abţinerilor în situaţii de conflicte de 
interese, registrul incidentelor de integritate, chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaţilor 
cu privire la cunoaşterea mecanismelor de prevenire a corupției, evaluarea anonimă a 
integrităţii şi calităţii serviciilor publice etc.). 

f) Din planul de integritate al instituţiei noastre au fost îndeplinite următoarele măsuri: 
- adoptarea declaraţiei de aderare 
- desemnare coordonator al procesului de implementare a SNA 2016-2020 
- consultarea angajatilor in procesul de elaborare a Planului de integritate 
- aprobare Plan integritate; publicare document site institutie 
- s-a creat pe pagina de internet a institutiei o sectiune dedicata domeniului 

integritate in care sunt publicate : declaratia de aderare, planul de integritate 
rapoarte in domeniu 

- evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere – 
anexa C 

- elaborarea Codului de Etica al personalului din cadrul Primariei comunei Aricestii 
Rahtivani, anexa la Dispozitia Primarului comunei Aricestii Rahtivani nr. 119/2021 



  

 

- pentru intrebari, probleme legate de etica, informatii, nelamuriri s-a deschis linia 
telefonica de consiliere etica : nr. tel: 0244380068 sau email : 
registratura@aricestiirahtivani.ro 

- s-a asigurat functionalitatea site-ului institutiei, publicarea si actualizarea periodica 
a informatiilor destinate cetatenilor (www.comunaaricestiirahtivani.ro) 

- pentru asigurarea imbunatatirii accesului la informatii de interes public si 
eficientizarea activitatilor aferente, pe site-ul institutiei s-a creat o sectiune 
”Informatii de interes public”  cuprinzand : 

1. formulare prevazute de Legea nr. 544/2001 in format editabil 
2. date identificare persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice 
3. raport evaluare Legea nr. 544/2001 
4. raport evaluare Legea 52/2003 
5. lista documente de interes public 
6. modalitate de contestare conform Legii nr. 544/2001 

- pentru asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparenta 
procesului decizional si legislativ, pe site-ul institutiei la sectiunea Monitorul Oficial 
local sunt postate proiectele de acte normative 

- pe site-ul institutiei exista sectiunea ”Angajari” unde sunt postate anunturile privind 
concursurile/examenele de promovare de la nivelul Primariei comunei Aricestii 
Rahtivani cat si anunturile operatorilor economici de pe raza comunei 

- au fost publicate informatii de interes public in format deschis pe pagina web 
data.gov.ro  - 1 set de date 

- au fost analizate principalele atribuţii ale Unității administrativ teritoriale Ariceștii  
Rahtivani în acord cu numărul estimat de beneficiari şi cu bugetul alocat şi au fost 
stabilite atribuţiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenţei exclusive 
(sitaţiei de monopol), puterii de a lua decizii (puterii discreţionare) şi 
răspunderii/transparenţei. Pentru atribuţiile cele mai vulnerabile au fost stabilite 
ameninţările şi măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri şi 
vulnerabilităţi 

- in cadrul activitatilor de implementare a sistemului de control intern/managerial  
s-au elaborat proceduri de sistem privind: functiile sensibile, semnalarea 
neregulilor,  activitatea de consiliere etica si raportarea rezultatelor acesteia, 
protectia avertizorilor de interes public, raportarea SNA, declararea averilor, 
transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor, 
etc. 

- au fost comandate si efectuate misiuni de audit la nivelul institutiei. 
- a fost distribuit şi completat în cadrul instituţiei chestionarul de evaluare a 

cunoștințelor angajaţilor cu privire la cunoaşterea mecanismelor de prevenire a 
corupției. 

- se completeaza de catre salariati la angajare : Angajament de luare la cunostinta 
si respectare a normelor de conduita, Formular de informare si consimtamant cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Declaratie de pantouflage – 
interdictii dupa incheierea angajarii. 

 

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere 
- In cursul anului 2021 nu am avut incidente de integritate 

4. Bune practici  
-  

5. Dificultăţi întâmpinate 
- personal insuficient 
- nivel de pregătire al angajaților neadecvat îndeplinirii atribuțiilor 
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