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PLAN DE ACŢIUNE SECTORIAL 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
DOMENIUL I 

INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE 

 

Obiective Direcţii de acţiune  Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

1. Creşterea 

gradului de 

informare a 

publicului cu 

privire la 

consecinţele 

actelor de 

corupţie 

 

1.1 Promovarea 

dialogului cu 

societatea civilă 

prin intensificarea 

implicării ei în 

proiecte şi 

programe de 

conştientizare a 

riscurilor  asociate  

faptelor de 

corupţie; 

Dezvoltarea de parteneriate 

cu societatea civilă  în 

vederea promovării 

iniţiativelor anti-corupţie;  

 

Identificarea de bune 

practici în relaţia 

administrație publică 

locală-comunitate şi 

susținerea mecanismelor de 

consultare publică; 

Permanent Resurse 

Ministerul 

Internelor şi 

Reformei 

Administrative 

Bugete locale şi 

resurse 

extrabugetare 

 

-Ministerul 

Internelor şi 

Reformei 

Administrative; 

-Centrul Naţional 

de Integritate; 

-Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Număr parteneriate 

iniţiate; 

Număr iniţiative  

promovate; 

 

 

Număr bune practici 

identificate; 

 

Număr consultări 

publice organizate; 

 1.2. Îmbunătăţirea 

fluxului de 

informaţii către 

mass-media şi 

public, privind 

activităţile de 

prevenire şi 

combatere a 

corupţiei; 

 

Colaborarea cu asociaţiile 

profesionale/reprezentanţi 

din domeniul mass-media 

prin: 

 

- încheierea de  

protocoale/convenţii de 

parteneriat între autorităţile 

administraţiei publice 

locale  şi media de la nivel 

local/central, în vederea 

unei informări avizate a 

publicului; 

 

- organizarea trimestrială 

de dezbateri publice pe 

Permanent 

 

 

Bugete locale şi 

resurse 

extrabugetare 

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Număr de protocoale/ 

convenţii organizate; 

 

 

 

Număr de acţiuni 

comune desfăşurate; 

 

 

Număr dezbateri publice 

organizate; 
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tematici legate de corupţie; 

  Promovarea acţiunilor 

anticorupţie cu respectarea 

regulilor privind 

confidenţialitatea 

anchetelor şi protecţia 

datelor personale prin: 

 

- prezentarea în mod 

sistematic prin intermediul 

mass-media  la nivel central 

şi local a unor statistici 

privind numărul  de cazuri 

semnalate, numărul de  

cazuri în curs de cercetare, 

numărul  cazuri soluţionate, 

măsuri dispuse; 

- publicarea/actualizarea pe 

site-ul instituţiei  a unor 

statistici privind numărul 

de cazuri semnalate şi 

măsuri dispuse;  

Permanent 

 

 

Bugete locale şi 

resurse 

extrabugetare 

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale  

 

Număr de emisiuni/ore 

de emisie; 

 

Număr de apariţii in 

presa scrisă şi 

audiovizuală;  

 

 

 

 

 

 

Site-uri  actualizate cu 

informaţiile solicitate, 

comunicate de presă 

emise; 

 

 1.3. Continuarea 

campaniilor de 

informare a 

publicului cu 

privire la drepturile 

şi obligaţiile ce îi 

revin în relaţia cu 

autorităţile şi 

instituţiile publice, 

în vederea 

stimulării unei 

atitudini civice 

anticorupţie; 

 

Informarea cetăţenilor cu 

privire la mijloacelor pe 

care le are la dispoziţie 

pentru a sesiza şi a obţine 

recunoaşterea drepturilor 

sale (petiţii, sesizări, tel-

verde, reclamaţii, acţiuni în 

justiţie) 

 

- Campanii de presă cu 

tema “Funcţionarul 

public este la dispoziţia 

dumneavoastră”; 
- Elaborarea şi 

Permanent 

 

 

Bugete locale şi 

resurse 

extrabugetare 

 

-Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

-Centrul Naţional 

de Integritate 

 

Număr de campanii 

desfăşurate; 

 

 

 

 Număr broşuri 

diseminate;  
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diseminarea de pliante 

afişe/fluturaşi/broşuri 

privind definirea 

faptelor de corupţie şi a 

modalităţilor de 

sesizare; 

 

2. Creşterea 

gradului de 

responsabilizare  

a personalului 

propriu asupra 

riscurilor asociate 

corupţiei 

 

2.1. Organizarea de 

campanii de 

informare şi 

sensibilizare a 

personalului 

propriu cu privire 

la efectele 

corupţiei; 

 

2.1.1. Program de formare 

şi perfecţionare a pregătirii 

personalului de conducere 

şi/sau de execuţie de la 

nivelul instituţiilor 

implicate, în domeniul 

prevenirii şi combaterii 

corupţiei; 

 

 

Anual Resurse MSP 

Resurse MECT 

Resurse MIRA 

Resurse MEF 

Buget local şi 

resurse 

extrabugetare 

 

 

MSP 

MECT 

MIRA 

MEF 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale  

 

Număr campanii 

/programe de informare; 

 

Tematică program 

formare şi perfecţionare 

elaborată; 

 

Număr personal de 

conducere şi execuţie  

instruit; 
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DOMENIUL II 

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

Obiective Direcţii de 

acţiune  

Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

3. Eliminarea 

barierelor 

administrative 

 

3.1.Elaborarea şi 

introducerea de 

instrumente şi 

standarde  pentru 

îmbunătăţirea   

activităţii 

autorităţilor 

publice;  

 

Introducerea şi diseminrea 

instrumentelor: 

- Cadrul Comun de Auto-

evaluare al modului de 

funcţionare a instituţiilor publice  

CAF (managementul calităţii);  

- manual de proceduri interne 

privind gestionarea riscurilor 

(managementul riscului); 

 

Decembrie 2009 Bugete locale  Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale  

 

 

Număr de instrumente 

implementate; 

Număr de manuale 

implementate; 

Număr de proceduri noi 

incluse în manuale; 

Număr structuri care 

implementează 

instrumenetele  

Număr de ateliere de 

lucru desfăşurate; 

Număr de participanţi; 

Număr de cursuri de 

formare desfăşurate; 

 3.2. Revizuirea 

procedurilor 

interne în vederea 

eliminării  

procedurilor 

redundante; 

Inventarierea 

avizelor/autorizaţiilor/aprobărilor 

la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

Iulie 2008 Bugete locale Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

 

Număr 

avize/autorizaţii/aprobări 

inventariate;  

  Analiza procedurilor de eliberare  

avize/autorizaţii/aprobări în 

scopul eliminării etapelor 

inutile/redundante şi reducerea 

costurilor  administrative (ex. 

domeniul urbanismului); 

Iunie 2009 Bugete locale 

 

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

 

Număr etape eliminate;   

Număr proceduri 

simplificate;  

Număr zile cu care s-a 

redus durata 

procedurilor; 

Număr documente 

eliminate; 

  Diseminarea noile proceduri  

simplificate/revizuite 

- la nivelul angajaţilor;  

Septembrie 2009 Bugete locale 

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

Număr de ateliere de 

lucru desfăşurate; 

Număr de participanţi; 
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- la nivelul cetăţenilor; 

- la nivelul instituţiilor 

partenere/colaboratoare; 

 

 

 

  Implementarea noilor proceduri 

simplificate/revizuite; 

 

Aprilie 2010 Bugete locale  Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

 

Număr de proceduri 

simplificate/revizuite 

implementate; 

 

Număr structuri care 

implementează noile 

proceduri simplificate; 

 3.3. Analiza 

legislaţiei 

specifice,  în 

vederea  eliminării 

factorilor 

legislativi şi 

instituţionali care 

limitează calitatea 

serviciilor publice 

şi cresc gradul de 

vulnerabilitate la 

corupţie; 

 

Evaluarea procedurilor 

administrative în ceea ce priveşte 

implementarea legislaţiei cu 

privire la urbanism, şi 

identificarea dificultăţilor 

practice şi a zonelor vulnerabile 

la corupţie 

Martie 2008 Bugete locale 

Resurse 

Ministerul 

Internelor şi 

Reformei 

Administrative  

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale  

Ministerul 

Internelor şi 

Reformei 

Administrative  

 

Analiză efectuată; 

Număr zone vulnerabile 

identificate; 

Număr recomandări 

formulate; 

  Implementarea recomandărilor 

care decurg din evaluarea 

legislativă şi instituţională 

Martie 2010 Bugete locale 

Resurse 

Ministerul 

Internelor şi 

Reformei 

Administrative 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale  

Ministerul 

Internelor şi 

Reformei 

Administrative 

 

Număr recomandări 

implementate; 
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4. Utilizarea 

tehnologiilor 

informatice în 

cadrul serviciilor 

publice 

 

4.1. Imbunătăţirea 

accesului 

publicului la 

informaţii prin 

oferirea acestora 

în sistem 

electronic; 

 

Actualizarea informaţiilor de 

interes general oferite în format 

electronic (ex. declaraţii de avere 

şi de interese, informaţii cu 

privire la termenele, procedurile 

şi documentele necesare 

accesării unor servicii publice); 

Permanent Bugete locale  Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Site-uri actualizate; 

Numar de oficiali publici 

care au obligaţia de a 

depune declaraţii de 

avere şi interese; 

Număr declaraţii de 

avere şi interese depuse; 

 4.2. Utilizarea 

noilor tehnologii 

ale informaţiei în 

vederea creşterii 

transparenţei şi 

celerităţii la 

nivelul serviciilor 

publice; 

 

Introducerea sistemului 

electronic de management al 

documentelor: 

- repartizare şi monitorizare 

electronică a documentelor; 

- procesarea electronică a 

petiţiilor; 

- crearea unei interfeţe 

electronice în vederea unei 

informări rapide a petenţilor cu 

privire la stadiul dosarelor ; 

 

Ianuarie 2010 Bugete locale şi 

extrabugetare 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Sistem electronic de 

management al 

documentelor 

implementat şi utilizat; 

 4.3. Creşterea 

numărului de 

servicii publice 

disponibile în 

sistem electronic; 

 

 

Extinderea prezentării în format 

electronic a formularelor în 

vederea transmiterii acestora on-

line, precum şi a informațiilor 

privind procedura urmată în 

soluționarea solicitării, termene, 

documente necesare şi 

menționarea legislației ce 

reglementează activitatea 

respectivă; 

 

Permanent Bugete locale  Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Număr de formulare 

postate on-line; 

Număr persoane care au 

accesat servicii on-line; 
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  Introducerea/creşterea numărului 

de servicii oferite cetăţenilor în 

sistem de ghişeu unic; 

Decembrie 2009 Bugete locale şi 

resurse 

extrabugetare 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

Număr recomandări 

preluate; 

Număr de servicii 

publice oferite în sistem 

de ghişeu unic nou 

introduse; 
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DOMENIUL III 

ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPŢIEI 

 

Obiective Direcţii de acţiune  Acţiuni şi măsuri  Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de 

evaluare  

6. Adaptarea 

cadrului 

legislativ şi a 

politicilor 

publice 

conform 

recomandărilor 

studiilor, 

analizelor şi 

auditurilor 

independente 

6.1 Diseminarea 

concluziilor şi 

recomandărilor 

studiilor, analizelor şi 

auditărilor 

independente, pentru 

fiecare domeniu 

vizat; 

 

Analiza rezultatelor studiului 

diagnostic şi diseminarea 

recomandărilor formulate la nivelul 

autoritatilor locale şi  structurilor 

asociative; 

 

 

Ianuarie 2010 Resurse Ministerul 

Internelor şi 

Reformei 

Administrative 

Bugete locale şi 

resurse 

extrabugetare 

Ministerul 

Internelor şi 

Reformei 

Administrative; 

-Asociaţia 

Comunelor din 

România; 

-Asociaţia 

Oraşelor din 

România; 

-Asociaţia 

Municipiilor 

din România; 

 

Număr întâlniri, 

seminarii, mese 

rotunde organizate; 

Număr recomandări 

diseminate; 
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DOMENIUL IV 

TRANSPARENŢĂ ŞI EFICIENŢĂ 

 

 

Obiective Direcţii de acţiune  Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

7. Creşterea 

transparenţei   în 

sistemul de 

management al 

resurselor umane 

 

7.1. Creşterea 

transparenţei 

privind condiţiile 

de recrutare şi 

selecţie a 

personalului din 

sursă externă  

 

Extinderea modalităţilor de 

informare cu privire la 

posturile vacante, 

organizarea concursurilor, 

condiţiilor de recrutare şi 

selecţie a personalului; 

 

 

Permanent Bugete locale  Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale; 

 

Număr posturi vacante 

scoase la concurs/an; 

Număr posturi vacante 

care au fost afişate la 

avizierul sau pe site-ul 

instituţiilor; 

 

Număr apariţii în presa 

scrisă centrală şi locală; 

 7.2. Creşterea 

transparenţei în 

procesul de 

promovare  a 

personalului;     

Afişarea posturilor vacante, 

condiţiilor generale şi 

specifice utilizate în 

vederea promovării 

personalului (la avizierul 

instituţiei, compartiment de 

resurse umane, intranet, 

site-ul instituţiei, nota/ 

buletin de informare 

difuzat de compartimentul 

Resurse Umane); 

Permanent Bugete locale  Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Forme/modalităţi de 

informare utilizate 

pentru promovarea 

concursurilor; 

 

Condiţii generale şi 

specifice afişate/postate; 

 

Număr posturi vacante 

scoase la concurs/an; 

 

Număr posturi vacante 

afişate/postate; 

 7.3. Îmbunătăţirea 

sistemelor de 

carieră în 

sectoarele 

vulnerabile la 

corupţie 

Elaborarea/actualizarea 

planurilor de dezvoltare a 

resurselor umane; 

Decembrie 2008 Bugete locale  Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Planuri de dezvoltare a 

resurselor umane 

elaborate/actualizate şi 

implementate; 

 

  Monitorizarea 

implementării planurilor de 

Permanent Bugete locale  Autorităţi ale 

Administraţiei 

Rapoarte semestriale de 

monitorizare a stadiului 
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dezvoltare a resurselor 

umane; 

 

Publice Locale;  

 

de implementare a 

planurilor de dezvoltare; 

8. Gestionarea 

corectă a  

fondurilor publice  

 

8.1. Reducerea 

gradului de 

vulnerabilitate la 

corupţie prin 

îmbunătăţirea  

procesului de 

achiziţie publică; 

Îmbunătăţirea procedurilor 

de achiziţii publice prin 

introducerea în caietul de 

sarcini şi a criteriului: 

“oferta cea mai avantajoasă 

din punct de vedere 

tehnic”; 

 

Martie 2009 Buget local şi 

resurse 

extrabugetare 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale; 

 

 Număr acte  

administrative adoptate 

(dispoziţii etc); 

  Afişarea pe site-ul 

ministerului, pe site-urile 

instituţiilor subordonate 

precum şi la avizierul 

instituţiilor a: 

- Programul Anual al 

Investiţiilor; 

- Programul Anual al 

Achiziţiilor Publice; 

- achiziţiile ce depăşesc 

valoarea de 10.000 Euro 

anual; 

- anunţuri de intenţie, 

anunţuri de participare; 

- Raportului Anual privind 

atribuirea contractelor de 

achiziţii publice; 

 

Anual 

 

Buget local şi 

resurse 

extrabugetare 

 

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale; 

 

Număr documente 

publicate  (Programe 

anuale de investiţii, 

achiziţii, anunţuri, 

rapoarte etc); 

Număr achizitii publice 

realizate; 

 8.2. Îmbunătăţirea 

procesului 

decizional în 

vederea unei mai 

bune utilizări a 

fondurilor publice. 

 

Promovarea planificării 

strategice la nivelul 

autorităţilor publice locale; 

Anual  Buget local şi 

resurse 

extrabugetare 

 

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

 

Număr planuri strategice 

elaborate şi adoptate;  
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  Organizarea de întâlniri cu 

reprezentanţii comunităţii 

locale, în vederea elaborării 

proiectelor de 

strategii/planuri de 

dezvoltare, care privesc 

întreaga comunitate. 

 

Permanent Buget local şi 

resurse 

extrabugetare 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale. 

Număr întâlnirii 

consultative;  

Număr decizii adoptate. 

 



 12 

DOMENIUL V 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN COMUNICARE ŞI COLABORARE 

 

Obiective Direcţii de acţiune  Acţiuni şi măsuri Termen de 

realizare  

Resurse  Responsabili  Indicatori de evaluare  

9. Susţinerea 

campaniilor de 

prevenire a 

fenomenului 

corupţiei. 

 

 

9.1. Îmbunătăţirea 

procesului de 

comunicare cu 

publicul; 

 

Asumarea (elaborare şi 

implementare) unui set de 

angajamente 

(carta/convenţie) de către 

autorităţi/instituţii privind 

relaţia cu cetăţeanul: 

- angajamente privind 

modul de primire (crearea 

unui cadru care să 

reglementeze în mod clar 

accesul petenţilor la 

serviciile de specialitate); 

- facilitarea accesului la 

servicii prin: primire atentă 

şi amabilă (contactul direct, 

telefonic, electronic şi 

poştal), răspuns la cerere 

într-un termen prestabilit 

îmbunătăţirea modului de 

organizare a audienţelor; 

 

Mai 2009 Bugete locale şi 

resurse 

extrabugetare 

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Angajamente elaborate 

şi implementate; 

Număr autorităţi/servicii 

publice care şi-au 

asumat angajamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Punerea la dispoziţia 

publicului a unor modalităţi 

de sesizare cu privire la 

conduita funcţionarilor din 

instituţie (formulare, 

registru sesizări); 

 

Septembrie 2008 Bugete locale  

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Număr de 

plângeri/reclamaţii 

înregistrate şi rezolvate;  

Număr de sancţiuni 

aplicate 

  Editare broşuri/pliante/afişe 

pentru  informarea 

cetăţenilor cu privire la 

Permanent Bugete locale  

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

Număr 

broşuri/pliante/afişe  

elaborate şi 
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termenele, procedurile şi 

documentele necesare 

accesării unor servicii 

publice; 

 

 distribuite/prezentate; 

 

 

10. Combaterea 

fenomenului 

corupţiei prin 

întărirea 

colaborării intra 

şi inter-

instituţionale şi 

prin 

monitorizarea 

aplicării 

prevederilor 

legale. 

 

 

10.1.Îmbunătăţirea 

colaborării inter şi 

intra-instituţionale; 

 

Încheierea de protocoale de 

colaborare în vederea 

realizării de schimburi de 

date între diverse instituţii 

ale administraţiei publice, 

pentru a elimina 

redundanţa informaţiilor  

solicitate cetăţenilor (ex. 

schimb de date între 

serviciile publice 

comunitare regim permise 

de conducere şi 

înmatriculări vehicule şi 

compartimentele de taxe şi 

impozite locale); 

 

Permanent Bugete locale  

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale  

 

Număr de protocoale 

încheiate; 

Număr de acţiuni 

organizate în comun;  

Număr instituţii 

implicate; 

 

 10.2. Monitorizarea 

aplicării 

prevederilor legale 

în vederea reducerii 

vulnerabilităţii la 

corupţie. 

 

Eficientizarea activităţilor 

de control intern prin: 

- instituirea obligativităţii 

de executare a unui audit 

anual privind 

vulnerabilitatea la corupţie, 

în cadul fiecărei instituţii 

publice (managementul 

riscului) ; 

- controale în vederea 

identificării posibilelor 

incompatibilităţi sau 

conflicte de interese în care 

s-ar putea afla angajaţii; 

Permanent  Bugete locale  

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Număr instituţii care au 

introdus obligativitatea 

auditării anuale privind 

vulnerabilitatea la 

corupţie; 

 

Număr rapoarte de 

evaluare; 

 

Număr recomandări;  

 

Numar de sesizari 

transmise Agentiei 

Nationale de Integritate 
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  Eficientizarea activităţilor 

de control extern prin  

implementarea 

recomandărilor făcute de 

către autorităţile de 

reglementare pe domenii 

specifice;  

 

Permanent  Bugete locale 

 

Autorităţi ale 

Administraţiei 

Publice Locale;  

 

Număr recomandări 

implementate;  
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