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Raport privind stadiul implementàrii Strategiei Na~ionaIe Anticorup~ie (SNA)
2016-2020 Ia nivelul Primãriei Municipiului Boto~ani In anul 2019
1. Introducere
Activitatea Primãriei Municipiului Boto~ani a vizat, In anul 2019, consolidarea calitãtii
serviciilor publice ~i dezvoltarea unor proceduri de lucru in acord cu principiile
transparentei, legalitã~ii, eficacitatii ~i suprema~iei interesului public.
2. Activitãti realizate
Activitatea de prevenire desfà~uratã in anul 2019, a urmärit cre~terea cantitativä ~i
calitativã a actiunilor desfã~urate; transpunerea in practicá de noi initiative profesionale
având drept scop consolidarea climatului de eticà ~i conduità Ia nivelul institutiei.
Privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 2020, a fost desemnatä
persoana care asigurã coordonarea implementãrii ~i comunicarea informatiilor.
Actiuni desfäsurate In anul 2019:
Actualizarea Codului de conduitä aplicabil funcflonarior publici
din cadrul Primäriei Municipiului Boto~ani ~i informarea angaja~ilor cu privire Ia noul cod
adoptat.
Revizuirea procedurii de sistem privind Managementul riscurilor.
Identificarea riscurilor Ia nivelul compartimentelor din cadrul
institutiei, evaluarea acestora ~i completarea registrului riscurilor Ia nivelul
compartimentelor ~i Ia nivelul institutiei.
Revizuirea procedurii de sistem privind Evitarea .~i soluftonarea
conflictelor de interese.
Elaborarea procedurii de sistem privind Declararea cadourior.
>
Revizuirea procedurii de sistem privind Inventarierea .~i
gestionarea funcpilor sensibile.
Inventarierea functiilor sensibile Ia nivelul Primãriei municipiului
Botosani, Infiintarea Registrulul funcflilor sensibile.
>
Certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform ISO
9001 :2015 ~i integrarea acestuia cu Sistemul de Control Intern Managerial;
~
In cursul anului 2019, Primäria Municipiului Botosani a semnat un
Contract de finantare pentru Proiectul ,,Simplificarea administrativã .~i reducerea birocratiel
prin implementarea de mãsuri de digitalIzare In Municipiul Boto.~ani’, finantat prin
Programul Operational Capacitate Administrativà. Proiectul are ca scop identificarea
-
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procedurilor ce pot fi simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni ~i
achizitionarea, dezvoltarea si implementarea de solutii informatice integrate pentru
simplificarea respectivelor procedurilor administrative.
>
In cursul anului 2019 Primãria Municipiului Boto~ani a finalizat
implementarea unui proiect ,,Botosani spune NU coruptiei” prin Programul Operalional
Capacitatea Administrativã 2014 2020, Axa Prioritarã 2 Administratie publicã ~i sistem
judiciar accesibile ~i transparente, Componenta
Sprijinirea másurilor referitoare Ia
prevenirea coruptiei Ia nivelul autoritàtilor ~i instituliilor publice locale din regiunile mai putin
dezvoltate.
—

—

-

Objective ale proiectului
Obiectiv general: Prevenirea ~i reducerea faptelor de corup~ie Ia nivelul angajalilor
Primãriei Municipiului Boto~ani.
Obiective specifice:
1. Elaborarea diagnozei institutionale din punct de vedere al fenomenului de risc care
favorizeazà vulnerabilitati Ia fapte de coruplie.
2. Cresterea gradului de informare cu privire Ia fenomenul coruptiei ~i solutiile de
prevenire ~i eradicare.
3. Cresterea capacitá~ii interne pentru prevenirea ~i semnalarea cazurilor asociate
fenomenului corup~iei.
4. Educarea membrilor comunitãtii cu privire Ia importanta ~i impactul màsurilor anti
corup~ie respectiv cu privire Ia rolul comunitàtii In prevenirea ~i sanctionarea ei timpurie.
5. Identificarea solutiilor de consolidare a integrita~ii institutiei prin tratarea cauzelor ~i
prevenirea posibilelor fapte de corup~ie.
Rezultate asteptate
1. Elaborarea unui studiu-diagnozá Ia nivelul instituliei ce include perceptia popuIa~iei
municipiului cu privire Ia fenomenul coruptiei In administratia publicä Primãria Municipiului
Boto.~ani pre vine ~i se implicä In combaterea corup~iei pentru servidll de calitate oferite
cetãtenilor.
—

Pentru elaborarea studiului-diagnoza s-au folosit instrumente cantitative (au fost
aplicate chestionare standardizate pe un e~antion format din 70 de angajati ai Primàriei
Municipiului Boto~ani 20 functii de conducere ~i 50 functii de executie) cat ~i calitative
(interviuri pe o grilã prestabilitá cu 30 de angajati, 10 funclii de conducere Si 20 functii de
executie).
—
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Pentru a tine cant si de opiniile beneficiarilor serviciilor publice oferite de Primâria
Municipiului Boto~ani s-a aplicat un sondaj de opinie pe un e~antion de 1040 de persoane
adulte din municipiu.
Elaborarea ~i diseminarea unui Plan de implementare de màsuri de prevenire a
coruptiei Ia nivelul Primàriei Municipiului Boto~ani.
Rezultatele Studiului —diagnozã Primãria Municipiulul Boto~ani pre vine .~i se implicã
In combaterea corup~iei pentru seivicil de calitate oferite cetá~eniIor, au fost supuse unei
analize interne, cu scopul de a identifica, In baza datelor statistice colectate, a aspectelor
vulnerabile ~i a cauzelor care le-ar putea genera.
Astfel, au fast identificate procedurile interne ce influenteazà direct sau indirect
escaladarea corup~iei In institutie (ex. durata eliberare avize, autorizatii, modalitatea de
transmitere In situatii de urgenta), nivelul decizional care poate corecta aceste aspecte
identificate ( Dispozitie Primar I HCL, dupá caz) dar Si modalitatea prin care se poate
proceda Ia simplificarea birocratiei In beneficiul cetateanului. Concomitent s-au inventariat
tipurile de mãsuri aferente cauzelor interne detectate pentru principalele categorii de situatii
/ decizii /practici percepute ca generând corup~ie in institulie cum ar fi: identificarea de
resurse pentru programe constante de pregàtire a functionarilor referitor Ia obliga~iile legale
de prevenire ~i combatere a corup~iei, dezvoltarea unui program intern de comunicare in
eliberarea documentelor/ráspunsurilor Ia cererile cetatenilor, etc.
—

Nu In ultimul rand, Ia nivel procedural, s-au detectat tipurile de mãsuri
~i rolurile In avansarea/adoptarea br pentru principalele categorii de cauze potential
generatoare a unor acte asociate coruptiei, dezvoltându-se másuri de remediere, revizuire,
simplificare, dupá caz.
Dupá analiza interná s-a trecut Ia elaborarea unui Plan pentru implementarea
mãsurior de prevenire .~i combatere a corup~iei Ia nivelul Primáriei municipiulul Boto~ani,
prin care s-au stabilit principalele tipuri de actiuni, structurile responsabile pentru
implementarea acliunibor, termenele si indicatorii de realizare.
Planul pentru implementarea mãsurior de prevenire .~i combatere a coruptiei Ia
nivelul Primãriei munIcipiulul Boto.~an~ a fast aprobat prin Dispozitia Primarului ~i distribuit
cãtre angaja~ii institutiei.
0 parte din actiunile incluse in Planul pentru implementarea mãsurilor de prevenire
.~i combatere a corup~iei Ia nivelul Primãriei municipiulul Boto.~an~ au fast realizate In anul
2019, dupã cum urmeazä:
• adoptarea DECLARATIEI DE ANGAJAMENT a primarului municipiului Boto~ani cu
privire Ia prevenirea coruptiei In Primària municipiului Botosani;
• adoptarea POLITICII ANTICORUPTIE a Primãriei municipiului Boto~ani;
• diseminarea cätre angaja~i a declaratiei de angajament si a politicii anticoruptie,
publicarea acestora pe pagina de internet a institutiei;
• revizuirea procedurii de sistem privind Sesizarea neregulilor ~i protec~ia avertizorilor
In interes public ~i aducerea Ia cuno~tin1a angaja~iIor;
• mäsuri administrative privind avertizarea in interes public:
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s-a Infiin~at o cutie specialà pentru depunerea avertizàrilor In interes public ~i
amplasarea acesteia In sediul central al institu~iei;
Infiintarea unei adrese de e-mail inteqritate~primariabt.ro pentru depunerea
electronicà a avertizàrilor in interes public;
desemnarea unei persoane responsabile cu gestionarea avertizárilor in interes
public;
tipàrirea unui registru denumit REGIS TRU PENTRU EWDENTA
AVERTIZARILOR IN INTERES PUBLIC.
Infiintarea unei cutii po~tale denumitã Cutia cetàtenului pentru depunerea
sesizàrilor, amplasatã in sediul central al institutiei;
-

-

-

-

-

Organizarea unor sesiuni de instruire a personalului institutiei in ceea ce prive~te
prevenirea coruptiei.
La sediul institutiei s-au organizat 4 sesiuni de instruire cu tema Etica .~i integritatea
Ia nivelul administratiel publice locale Ia care au participat un numär de 84 de angaja~i
(functionari publici de conducere, functionari publici de executie, consilieri locali,
viceprimari).
Organizarea unei campanii de informare, constientizare ~i educalie anticoruptie
derulatä Ia nivelul institutiei ~i municipiului.
Elaborarea unei proceduri operalionale pentru comunicarea internà a mãsurilor
privind prevenirea coruptiei, instrumentele optime, canalele de comunicare, stabilirea
termenelor si responsabililor.
Alte actiuni semnificative desfã~urate in anul 2019: semnare protocoale de
cooperare; semnare contracte finantare; elaborare proceduri comune Ia nivel de
departamente institutionale pentru stabilirea, ducerea Ia indeplinire ~i monitorizarea
obiectivelor; elaborare proceduri mod de autorizare, respectiv reducerea posibilitatilor de
corupere; amenajare puncte de informare; mntretinere executie servicii bancare de
acceptare a plà~ii impozitelor ~i taxelor locale prin Sistemul National Electronic de Platà cu
utilizarea cardului bancar; extinderea aplica~iei informatice a modului de interconectare cu
sistemul national SNEP ~i Router pentru interconectare cu sistemul national SNEP;
accesare directã pe internet pe site-ui Directiei Impozite ~i Taxe; realizare sistem de
interconectare si schimb de informatii in cadrul serviciului PatrimVen administrat de ANAF;
montare sistem de suprevaghere asigurare securitate fizica studiu, analiza ~i intocmire
proiect In anul 2019 cu finalizare In luna ianuarie 2020; simplificarea procedurilor
administrative pentru eliberarea certificatelor ~i autorizatiilor; publicare pe site-ui institutiei
sectiunea Anticoruptie a numãruIui de telefon gratuit al D.G.A. unde se pot face sesizàri
privind fapte de coruptie, organizarea ~i desfã~urarea de activitati de informare in domeniul
prevenirii coruptiei cu personalul institutiei; realizare dezbateri privind promovarea bunelor
practici anticoruptie Ia nivel de institutie ~i cre~terea increderii cetatenilor; atentionarea
salariatilor de càtre consilierul de eticà asupra riscurilor Ia care se supun in caz de
nerespectare a legislatiei In vigoare; elaborarea periodicà a raportului privind sanctiunile
—

Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Boto~ani, Romãnia CF -3372882
T +40231.502.200 F +40231.531.595 E primaria@primariabt.ro
www.primariabt.ro

4/6

~

Primária
Municipiuiui

Boto~ani
Impreunà dezvoltàm
ora~ul

administrative; verificare pe unitãti a controlului intern ~i audit; evaluare anualä cu privire Ia
Incãicarea standardelor etice ~i de conduità anticorup~ie; publicarea Ia avizierul institutiei a
raportului privind sanctiuni disciplinare; comunicarea raportuIui anual càtre S.N.A.;
constituire grup de lucru responsabil pentru impiementarea Strategiei Nationale
Anticoruptie (SNA 2019-2020) prin Decizia nr. 6/19 martie 2019 precum si PianuI de
integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA 2019-2020) prin
Decizia nr. 7/19 martie 2019 Ia nivelul Filarmonicii George Enescu Botosani; constituire
grup de Iucru responsabil pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA
2019-2020) prin Decizia nr. 63/08 mai 2019 precum si Planul de integritate pentru
implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA 2019-2020) prin adresa nr. 279/20
mai 2019 Ia nivelul Teatrului pentru Copii si Tineret Vasilache.
3. Bune practici
Activitatea de prevenire desfà~uratà in anul 2019, a urmärit cre~terea cantitativä ~i
caiitativä a actiunilor desfà~urate; transpunerea in practicà de noi initiative profesionale
având drept scop consolidarea climatului de eticá ~i conduità Ia nivelul institutiei.
Privind implementarea Strategiei Nationale Anticorup~ie 2016
2020, a fost
desemnatà persoana care asigurä coordonarea implementãrii ~i comunicarea informatiilor.
-

In anul 2019, a fost asiguratã o bunà relationare cu cetatenii, cu respectarea
prevederilor legale privind accesul Ia informatii de interes public precum ~i celor privind
transparenta procesului decizional.
Toate informatiile de interes public au fost afi~ate pe site-ui institutiei, crescand
transparenta institutionala prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice
deschise, puse Ia dispozitie de catre Primaria Municipiului Botosani.
Coordonatele politicii organizatorice ~i de resurse umane In anul 2019, au avut Ia
bazà necesitatea identificàrii unei formule institutionale eficiente de functionare, in paralel
cu cel de valorificare corespunzätoare a potentialului uman disponibil.
PERSPECTIVE

—

MASURI DE EFICIENTIZARE

capacitare ~i amplificare a eforturilor pentru aSigurarea unui mediu de integritate
corespunzãtor in rândul salariatilor institutiei;
aplicare ~i monitorizare a Planuiui de actiune pentru impiementarea, Ia nivelul
institutiei, a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016—2020;
identificarea zoneior de investigare ~i dispunerea de màsuri pentru eficientizarea
activitatii;
continuarea initiativelor preventive, functie de riscuri ~i vulnerabilitati;
folosire eficientä a disponibilitatilor materiale ~i logistice, in paralel cu dezvoltarea
unei politici de personal care sà punà In valoare potentialul uman al institutiei.
-

-

-

-

-
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4. AIte comentarii (dacã e cazul)
Activitatea analizatã reprezintä continuitatea procesului de implementare a Planului
de actiune, având ca object:
consolidarea integritatii, eficientel si transparentei Ia nivelul Primariei Municipiului
Botosani cu privire Ia capacitatea de combatere a coruptiei;
accentuarea demersurilor preventive pentru combaterea coruptiei, cresterea
responsabilizarii factorilor decizionali si executivi, imbunatatirea performantelor in
activitatea desfasurata Ia nivelul Primariei Municipiulul Botosani.
-

-

Initiativele adoptate ~i puse In practicã in anul 2019 s-au concentrat pe adaptare ~i
inovare, identificând noi modalitati de eficientizare a activitatii proprii, functie de dotãrile
materiale ~i logistice pe care le avem Ia dispozi~ie, precum ~i pe alinierea Ia dinamica ~i
noile forme de manifestare a coruptiei Ia nivelul personalului din cadrul institutiei.
Analiza activitãtilordesfã~urateIn anul 2019 ~i evolutia institutionalà a institutiei scot
In evidentã urmãtoarele concluzii principale:
retrospectiva profesionalã a perioadei supusà analizei prezintã rezultate pozitive;
cre~tere In volum ~i calitate a actiunilor derulate precum ~i Ia capacitarea demersurilor
i nstructiv-educative;
asigurarea accesului neingradit Ia informatiile de interes public, transparenta
procesului decizional, consultarea societatii civile.
-

-

-

Considerãm mndeplinite Conditiile strategice pentru asigurarea continuitã~ii
traiectoriei institutionale a Primãriei Municipiulul Boto~ani in stadiul de implementare a
Strategiei Nationale Anticoruptie.
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