
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA  ORASULUI ROZNOV 
Str. Tineretului, Nr.7;Cod postal 617390;Tel: 004/0233/665471; Fax: 

004/0233/665435;004/0233/665241 

E-mail: primariaroznov@yahoo.com; primaria_roznov2006@yahoo.com; 

web:www.roznov.ro 

 

Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie           

2016-2020 la nivelul orasului ROZNOV in anul 2017 

 

     Activitatea Primariei Orasului Roznov a vizat in anul 2017, consolidarea calitatii serviciilor 

publice si dezvoltarea unor proceduri de lucru in acord cu principiile transparentei, legalitatii, 

eficacitatii si suprematiei interesului public atat la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 

cat si a Serviciilor Publice. 

     Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite, a cerintelor cetatenilor si comunitatii locale in 

conformitate cu prevederile legale, precum si pentru asigurarea imbunatatirii continue a 

eficacitatii sistemului de management, al calitatii si proceselor acestuia s-a pus la dispozitie 

toate resursele materiale, financiare si umane disponibile, necesare imbunatatirii vietii in 

comunitatea noastra. 

     Activitatile si actiunile intreprinse si realizate in cadrul Primariei Orasului Roznov s-au axat pe 

o buna relationare cu cetateanul, administratia centrala si locala, alte institutii si organizatii, 

persoane fizice si juridice. La nivelul institutiei s-a continuat implementarea planului de actiune 

anticoruptie si a altor masuri interne de prevenire a coruptiei, precum si de informare a 

personalului cu atributii in domeniul integritatii, transparentei, prevenirii si combaterii coruptiei 

in administratia publica. 

     Asadar s-a asigurat continuitatea parcursului institutional initiat in perioada anterioara, 

avand ca principale repere profesionale consolidarea capacitatii de combatere a coruptiei, in 

paralel cu accentuarea demersurilor preventive. 

Din planul local sectorial de actiune au fost indeplinite urmatoarele masuri: 

➢ Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii; 

➢ Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei a sistemelor de control 

intern/managerial; 

➢ Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatiile de interes public si a 

celor privind transparenta procesului decisional; 
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➢ Transparenta crescuta in ceea ce priveste activitatile Primariei Orasului Roznov, prin 

refacerea structurii site-ului; 

➢ Eficientizarea procedurilor de lucru in ceea ce priveste eliberarea documentelor 

solicitate; 

➢ Analiza permanenta a structurii si activitatilor institutiei pentru imbunatatirea activitatii 

organizatiei si dimensionarea numarului si profilului posturilor; 

➢ Revizuirea si actualizarea fiselor posturilor; 

➢ Identificarea indicatorilor de performanta individuali, relevanti pentru calitatea muncii 

prestate in cadrul fiecarui post; 

➢ Informarea angajatilor cu privire la riscurile si masurile disciplinare pentru incalcarea 

standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor; 

Bune practici la nivelul Primariei Orasului Roznov: 

➢ Publicarea pe site-ul institutiei a Hotararilor Consiliului Local, a declaratiilor de avere si 

interese a consilierilor locali; 

➢ Publicarea pe site-ul institutiei a declaratiilor de avere si interese ale functionarilor 

publici; 

➢ Comunicarea catre contribuabili a impozitelor si taxelor locale pe care le datoreaza; 

➢ Organizarea de dezbateri publice in vederea promovarii unor proiecte de hotarare;  

➢ Inrolarea ghiseul.ro – Sistemul National Electronic de Plata online cu cardul a taxelor si 

impozitelor; 

Dificultati intampinate: 

➢ Autoevaluarea masurilor anticoruptie preventive si a indicatorilor aferenti; 

➢ Imbunatatirea planului sectorial propriu anti-coruptie; 

➢ Realizarea analizei riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere. 

     Cauza intarzierilor fiind cumulul de atributii , personalul insuficient si gradul de receptivitate 

al cetatenilor la problema anticoruptiei. 

Alte comentarii: 

     Pentru corecta gestionare si evaluare a gradului de indeplinire a masurilor ce fac obiectul 

Planului de Masuri  pentru Implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie in paralel cu 

imbunatatire sistemului de management al riscurilor si vulnerabilitatilor consideram ca este 

necesar includerea in structura functiilor publice a functiilor de consilier de etica, consilier de 

integritate si respectiv responsabil de riscuri si vulnerabilitati. 



     Organizarea de catre reprezentantii primariei si a Politiei Locale, a unor actiuni pe tema 

prevenirii coruptiei cu elevii din cadrul unitatilor de invatamant precum si promovarea unor 

actiuni si instrumente in domeniul prevenirii coruptiei in institutiile de invatamant pentru 

dezvoltarea spiritului civic si a respectului fata de statul de drept inca din copilarie. 
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