
                                               ROMÂNIA
                               MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ

                                              PRIMĂRIA 
                               Str. Ştefan cel Mare nr.8, Piatra Neamt 610101  

                                                   Tel:  0040 233 218991
        Fax: 0040 233 215374

                                             e-mail: infopn@primariapn.ro
                                           web site: www.primariapn.ro

_________________________________________________________________________________________

CONSULTARE PUBLICĂ 

privind vulnerabilitățile la corupție și măsurile de remediere 
specifice administrației locale a Municipiului Piatra Neamț

INFORMARE SUCCINTĂ

Prin HG 583/2016 a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție (SNA) pe perioada 2016 -
2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor
din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională
şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a
informaţiilor de interes public, obligatorie pentru instituțiile și autoritățile publice, pentru cele
subordonate, coordonate sau aflate sub autoritatea acestora și pentru întreprinderile publice.

Până în prezent s-a realizat prima etapă a implementării SNA și anume s-a adoptat Declarația
de aderare  (publicată  pe aceeasi  pagină  ca si  acest  document,  intitulată  SNA -  în  meniul
orizontal al site-ului Primăriei), s-a actualizat Grupul de lucru pentru implementarea SNA la
nivelul UAT Municipiul Piatra Neamț și atribuțiile acestuia și s-au transmis către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, informațiile solicitate.

Conform metodologiei  de  identificare  a  riscurilor  și  vulnerabilităților  la  corupție  (pentru
autoritățile publice locale) emisă de MDRAP, etapa a II-a presupune identificarea riscurilor și
vulnerabilităților  specifice  Municipiului  și  a  măsurilor  de  remediere,  respectiv  elaborarea,
adoptarea și transmiterea către Ministerul Justiției a Planului de integritate al instituției.
În cadrul acestui proces, zonele vulnerabile și măsurile de combatere identificate intern se
compară cu cele identificate de beneficiarii (externi) ai serviciilor publice și se completează
cu recomandările primite de la aceștia.

ÎN CE CONSTĂ CONSULTAREA PUBLICĂ

În acest scop, Grupul de lucru pentru implementarea SNA din cadrul Primăriei  vă solicită
participarea,  în  sensul  validării  listei  cu  atribuțiile  vulnerabile  la  corupție  și  ariile  de
intervenție, a oferirii de feed-back (opinii) în ce privește atribuțiile cele mai vulnerabile la
corupție,  care  sunt  efectiv  amenințările  (de  ex  condiționarea  eliberării  unui  aviz  a  cărui
documentație este completă și conform legii, de primirea unei mite) precum și a măsurilor ce
pot fi luate pentru prevenirea și remedierea vulnerabilităților identificate.
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CUI SE ADRESEAZĂ INVITAȚIA LA CONSULTARE PUBLICĂ

Invitația  este  adresată  deopotrivă  cetățenilor,  reprezentanților  ONG-urilor,  experților
independenți,  reprezentanților  altor  autorități  publice,  societăților  comerciale,  tuturor
beneficarilor  serviciilor  publice  furnizate  de  Primăria  Municipiului  și  structurile  cu
personalitate juridică subordonate.

PERIOADA - etapa de consultare publică are loc în perioada 20 – 26 aprilie 2017.

CUM PUTEȚI TRANSMITE FEED-BACK-UL (RĂSPUNSURILE) DVS 

Pentru a ne transmite evaluarea, observațiile și propunerile dvs, vă punem la dispoziție și vă
rugăm să descărcați cele două anexe (Anexa A - Lista cu atribuţiile vulnerabile la corupție
și  Anexa  C  -  Raport  de  evaluare  a  riscurilor  şi  vulnerabilităţilor  la  corupţie  şi  a
măsurilor de remediere), pe care să le completați conform instrucțiunilor de mai jos și apoi
să ni le transmiteți :

- poștal (Primăria Municipiului Piatra Neamț, Str Ștefan cel Mare nr 6-8 CP 610101)
- prin e-mail (scanate) pe adresa de mail infopn@primariapn.ro
- prin depunere la ghișeul de registratură de la sediul Primăriei

Instrucțiuni de completare a Anexei A - se vor evalua și completa, prin notare în ultimele 3
coloane:

- care credeți că sunt cele mai vulnerabile atribuții la corupție - în coloana 5 (cu X, cele
pe care le considerați primele 5, nu neapărat în ordine), 

- care este riscul (probabilitatea)  de  apariție a amenințării  respective - în coloana 6
(scăzut - S / mediu - M / ridicat - R) 

- care sunt  efectiv  situațiile  ce apreciați  că  pot apare  (considerate  amenințări,  de ex
cererea de mită pentru a primi un aviz, alte amenințări) - textual, în coloana 7 

Instrucțiuni de completare a Anexei C - se va completa textual ultima coloană, cu răspunsul la
întrebarea:

- Ce  puteți  face  dvs  (cetățean,  societate  comercială,  expert,  reprezentant  al  altei
autorități  publice,  etc),  beneficiarul  serviciilor  publice  în  general,  pentru  a  reduce
vulnerabilitatea identificată (în col. 2) pentru fiecare atribuție?

Sunt valabile atât anexele completate prin editare pe calculator cît și cele scrise de mână, cu
rugămintea  de  a  ne  transmite  pe  formularele  returnate  și  datele  dvs  de  contact,  pentru
eventuale clarificări ulterioare. 

Așteptăm cu interes răspunsurile și observațiile dvs.

GRUPUL DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA SNA

mailto:infopn@primariapn.ro

