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Raport privind stadiul implementării 

Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 

la nivelul Primariei Orasului Videle în anul 2019 
 

 

 Activitatea Primariei Orasului Videle a vizat, în anul 2019, 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 și la nivelul aparatului de specialitate al acesteia. 

 

Avand in vedere faptul ca prin  Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a fost  

adoptată Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, document ce menține 

abordarea strategiei precedente (SNA 2012-2015), va aducem la cunostinta stadiul actual 

al demersului Primariei Videle in ceea ce priveste initierea procesului de implementare a 

SNA 2016-2020 la nivelul instituției noastre.  

 

              Primaria orasului Videle a demarat  procesului de implementare a strategiei, 

prin parcurgerea urmatoarelor etape: Constituirea Grupului de lucru pentru integritate, 

prin Dispozitia Primarului nr. 45/25.01.2017,  modificata prin Dispoziția nr. 

608/07.11.2018; 

- Adoptarea si transmiterea Declaratiei de aderare; 

- Comunicarea datelor de identificare si contact ale membrilor 

Grupului de lucru pentru integritate; 

- Transmiterea listei structurilor subordonate, coordonate sau aflate  

sub autoritatea Primariei Videle; 

- Pe site-ul Primariei  Videle (www.primariavidele.ro) s-a creat 

link-ul http://www.primariavidele.ro/index.php?page=INTEGRITATE), unde  au 

fost publicate informații privind implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Primariei Videle; 

- Informarea personalului institutiei cu privire la aplicarea 

metodologiei, prin intalniri cu Grupul de lucru si transmiterea  unui  
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email tuturor angajatilor in care s-a explicat procesul si nevoile de 

sprijin pentru Grupul de lucru din partea acestora; 

- Elaborarea, in baza organigramei si a legislatiei privind administratia 

publica locala a listei atributiilor principale(anexa A); 

- Identificarea ariilor de interventie, avand in vedere faptul ca in 

prezent se parcurge etapa esentiala in demesurile de implementare a  

SNA – Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice 

institutiei, precum si a masurilor de remediere  - care fundamenteaza 

solutiile identificate prin Planul de integritate (anexa C) . 

- A fost elaborat si adoptat prin Dispozitia Primarului nr. 

157/25.II.2019, Planul de integritate al Primariei Orasului Videle 

pentru implementarea SNA 2016-2020, diseminat in randul intregului 

personal al institutiei si postat pe site-ul institutiei; 

- A fost distribuit si completat in cadrul institutiei chestionarul de 

evaluare a cunostintelor  angajatilor cu privire la cunoasterea 

mecanismelor de prevenire a coruptiei. 

 

 Site-ul Primariei Orasului Videle www.pr imar iavidele.ro   (actual este in curs de 

reorganizare) contine informatiile de interes public potrivit Legii 544/2001. 

Prin activitatile specifice, comisia paritară, comisia de disciplină și consilierul de 

etică urmăresc respectarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților, 

intervenind atunci când este cazul. Consilierul de etică informează salariații cu privire la 

sancțiunile disciplinare aplicate la nivelul instituției, conform normelor legale în vigoare.  

La nivelul Primariei Videle, pe anul 2019, nu s-a inregistrat nici o sesizare cu 

privire la existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate.  Functionarii 

publici din aparatul de specialitate cunosc prevederile legale cu privire la mecanismele 

de prevenire a coruptiei, motiv pentru care nu s-a inregistrat, in perioada de referinta nici 

un incident de integritate 
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