
 

 
 

 

 

Raport privind stadiul implementării Strategiei  Naționale 

Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul 

Primariei comunei Aninoasa în anul 2022 

 

 

 

1. Introducere 

 

Activitatea Primăriei comunei Aninoasa, județul Dâmbovița 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 

conducerii instituției , cât şi la nivelul aparatului de specialitate al acesteia. 

 Iniţiativele adoptate şi transpuse în practică în anul precedent s-au concentrat pe două 

exigenţe lucrative majore, constând în adaptare şi inovare. Prima dintre acestea a rezultat din 

necesitatea obiectivă de a identifica noi modalităţi de eficientizare a activităţii proprii, în 

condiţiile unor disponibilităţi materiale şi logistice suficiente, iar cea de-a doua semnifică 

alinierea la dinamica şi noile forme de manifestare a corupţiei la nivelul personalului.  

Pentru edificare, prezentăm în cele ce urmează principalele iniţiative derulate de 

Primaria comunei Aninoasa  în intervalul analizat. 

 
 

2. Activitati realizate: 

 

 În ceea ce privește  îndeplinirea obiectivului specific 1.1 – Implementarea măsurilor 

de integritate la nivel local, au fost implementate următoarele măsuri: 

- A fost adoptată și distribuită în cadrul instituției Declarația privind asumarea unei 

agende de integritate organizațională – Dispoziția primarului comunei                          

Aninoasa nr. 87/16.03.2022; 

- A fost adoptat și distribuit în cadrul instituției Planul de integritate aferent NA 2021-

2025 – Dispozitia primarului nr. 124/27.06.2022; 

-  Au fost desemntate persoanele din cadrul instituției responsabile cu monitorizarea 

implementarii  planului de integritate; 

- A fost elaborat si aprobat Registrul riscurilor de coruptie la nivelul Primăriei comunei 

Aninoasa. 

- Au avut loc întâlniri cu angajații în cadrul cărora au fost analizate pe fiecare 

compartiment, procedurile de lucru identificand pentru fiecare activitate  riscurile  

asociate obiectivelor asumate, evaluarea impactului şi a probabilităţii riscurilor 

identificate şi acţiuni de contracarare. În urma analizei efectuate s-a stabilit nivelul, 

respectiv: scăzut, mediu, major . 



- A fost asigurata respectarea prevederilor legale în ceea ce privește transparenţa 

procesului  decizional  şi legislativ,  asigurarea funcționalității site-ului instituției, 

publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor; 

- S-au evitat situațiile de incompatibilitate și conflict de interes prin implementarea 

codului de conduită de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

institutiei ; 

- A fost adus la cunoștința  personalului rolul sistemului de control intern/managerial, 

precum si aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice si de 

conduită. 

 

 În ceea ce privește  îndeplinirea obiectivului general 2 – Reducerea impactului 

corupției asupra cetățenilor au fost implementate următoarele măsuri: 

- A  fost evaluată în mod obiectiv  performanța profesională individuală a unui  numar 

de 2 funcționari publici de conducere, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a 

performanțelor. 

- În anul 2022  nu au fost sesizate incidente de integritate săvîrșite  de personalul din 

cadrul instituției; 

 

3. Bune practici 

Pe parcursul anului 2022 au fost continuate eforturile întreprinse de primărie pentru 

asigurarea unei bune relaționări, în limitele prevăzute de actele normative, cu cetăteni și 

organizațiile legal constituite. In acest sens, referitor la transparența decizională în 

administrația publică, au fost preocupări constante  în sensul fluidizării informației procesului 

decizional cu caracter de transparență, prin publicare pe site-ul propriu,  afişare la sediul 

propriu si prin transmitere către mass-media locală, a documentelor. 

In intervalul de referință analizat au fost  depuse un număr de 12 solicitări formulate în 

baza legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

si completările ulterioare, cărora li s-a răspuns in termen legal. 

Reprezentanții Primăriei comunei Aninoasa, au asigurat pe parcursul întregului an 2022 

accesul neîngrădit la informațiile de interes public și transparența procesului decisional. 

 

Referitor la activitatea de relaţii publice, menţionăm că, şi în anul 2022, preocupări 

constante pentru Primăria comunei Aninoasa, județ Dâmbovița, au fost reprezentate de 

extinderea spectrului de colaboratori şi multiplicarea punţilor de comunicare în lupta 

anticorupţie, în sensul în care s-a încercat fluidizarea informației procesului decizional cu 

caracter de transparență și întocmirea cât mai multor procese verbale de afisare, împărtire de 

pliante si consiliere în audiențele cu personalul care ocupă funcții de conducere. 

     Principalele coordonate ale politicii organizatorice şi de resurse umane din anul 2021 

au avut la bază considerentul necesităţii identificării unei formule instituţionale suple şi 

eficiente de funcţionare, în paralel cu cel de valorificare corespunzătoare a potenţialului uman 

disponibil.   

     Mentionam ca, au fost actualizate toate dosarele profesionale ale personalului aparatului 

de specialitate al Primarului, au fost aduse la cunostinta noile modificari si reactualizari ale 

fiselor de post, au fost adoptate prin regulamente interne o serie de norme cu aplicabilitate 

generala în vederea imbunatatirii serviciului public . 

 



4. Dificultăți întâmpinate 

Nu a fost cazul 

 

5. Alte comentarii (dacă este cazul) 

Analiza activităţilor desfăşurate în anul 2022 şi evoluţia instituţională a Primăriei 

comunei Aninoasa, judet Dâmbovita, scoate în evidenţă următoarele concluzii principale:  

 Retrospectiva profesională a anului supus analizei consemnează rezultate 

preponderent pozitive, stare de fapt ce atestă o continuitate față de intervalele precedente;  

 În ceea ce priveşte latura preventivă, am asistat la creşterea în volum şi calitate a 

acţiunilor derulate, precum şi la capacitarea demersurilor instructiv-educative. 

 Nu s-au înregistrat situații de conflicte de interese și incompatibilități în rândul 

funcționarilor publici și angajaților contractuali, aceștia considerând interesul public mai 

presus de orice interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. 

     În ceea ce priveşte activitatea de prevenire desfăşurată în anul 2022, se evidenţiază 

creşterea cantitativă şi calitativă a acţiunilor desfăşurate, respectiv transpunerea în practică 

a unor noi iniţiative profesionale ce au avut ca scop consolidarea climatului de integritate la 

nivelul unitatii.  
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