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Introducere 
    Activitatea Primariei Municipiului Deva a vizat, în anul 2020, consolidarea calităţii serviciilor 
publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, 
eficacităţii şi supremaţiei interesului public atât la nivelul primarului municipiului Deva , cât şi la 
nivelul aparatului de specialitate al acestuia. 
 
Activităţi realizate: 
     La nivelul Primariei Municipiului Deva au fost intensificate eforturile pentru o transpunere 
in practica a reglementarilor privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-
2020, fiind indeplinite etapele obligatorii in vederea implementarii SNA 2016-2020 unde au 
fost intreprinse urmatoarele activitatii: 
-     Cu privire la bunele practici identificate, s-a constatat o atenţie deosebită respectării 
transparenţei actului administrativ pentru informarea comunităţii în legătură cu activităţile sale. 
-     A constituit o prioritate asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi a celor 
privind transparenţa procesului decizional. În acest sens, au fost publicate pe site-ul instituţiei 
noastre cele mai importante aspecte ale activităţii desfăşurate (Hotărârile Consiliului Local, 
Dispoziţii ale Primarului, Rapoarte, Declaraţii de avere şi interese, etc. 
-     Au fost elaborate Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare 
și coordonare și indrumare metodologica și al dezvoltarii sistemului de control managerial 
intern în cadrul primariei. 
-     Unii funcționari publici au participat la cursuri online de instruire privind “Integritatea in 
administratia publica locala “ organizata in perioada 18-19 noiembrie 2020 in cadrul 
proiectului “ Consolidarea sistemelor de integritate- cea mai buna strategie de prevenire a 
coruptiei in administratia publica locala”. 
  Cu privire la bunele practici identificate, s-a constatat o atenţie deosebită respectării 
transparenţei actului administrativ pentru informarea comunităţii în legătură cu activităţile sale.                  
A constituit o prioritate asigurarea respectării referitoare la accesul la informaţiile de interes 
public şi a celor privind transparenţa procesului decizional. În acest sens, au fost publicate pe 
site-ul instituţiei noastre cele mai importante aspecte ale activităţii desfăşurate (Hotărârile 
Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului, Rapoarte, Declaraţii de avere şi interese, etc.)- 
exista un site propriu  in care sunt puse la dispozitie toate informatiile necesare despre 
activitatea institutiei, informatii care pot fi accesate de fiecare cetatean. 

Incidente de integritate și măsuri de remediere: În cadrul institutiei nu au fost semnalate 
incidente de integritate în cursul anului 2020. 

Bune practici : La nivelul Primariei s-a elaborat Ghidul de Bune Practici privind Transparenta 
in Administratia Publica Locala, precum si prevenirea si combaterea fenomenului de coruptie 
pentru personalul din Primaria Municipiului Deva si al Serviciilor Publice din subordinea 



Consiliului Local Deva care se regaseste si in format electronic pe site-ul primariei; 

Publicarea pe site-ul Primariei mun. Deva a  tuturor materialelor informative si bineinteles o 
sectiune destinata Sna 2016-2020 care cuprinde: declarația de aderare, coordonatorul 
planulului de integritate, responabilul Sna si grupul de lucru a Strategiei Naționale Anticoruptie 
2016-2020. 
Procedura Sistemului de Control Managerial, privind organizarea, implementarea și mentinerea 
unui sistem de control intern managerial. 

Dificultăţi întâmpinate:-personal insuficient, legislatie stufoasa, neimplicarea unor angajați în 
demersul de realizare a planului de integritate, cunoasterea insuficienta a normelor de 
integritate. 

Alte comentarii : Consideram oportuna organizarea de cursuri și seminarii având ca tema 
implementarea Strategiei Naționale Anticoruptie 2016-2020 la  nivelul unitatilor administrativ 
teritoriale. 

              


