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Agenda de Integritate Organizațională 2022-2025 

în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 

şi a documentelor aferente 
 

 

Obiectiv specific nr. 1.1. – Continuarea implementării principiilor și măsurilor de integritate în 
cadrul Primăriei Municipiului Arad 

Obiectiv specific nr. 1.2. - Dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul integrității cu orașele 
cu care Primăria are relații de colaborare  

Obiectivul specific nr. 3.1. – Asigurarea implementării efective a măsurilor anticorupție preventive 
cu scopul eficientizării luptei anti-corupție  

Obiectiv specific nr. 3.2. – Dezvoltarea unei culturi instituționale a transparenței pentru o guvernare 
deschisă, larg participativă, în cadrul Primăriei Municipiului  Arad precum și, într-o manieră 
adecvată pentru organizațiile/companiile în care Primăria deține poziții în consiliile de 
administrație 

Obiectiv specific nr. 4.1. - Întărirea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de 
corupție în cadrul Primăriei Municipiului Arad  

Obiectiv specific nr. 4.2. - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de 
corupție în domeniul achizițiilor publice realizate de instituție 

Obiectiv specific nr. 4.3. - Creşterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de 
corupție în cadrul companiilor publice la care este acționar Primăria Municipiului Arad 

Obiectiv specific nr. 4.4. – Asigurarea protecției mediului înconjurător în Municipiul Arad prin 
creşterea integrității și implementarea măsurilor adecvate pentru reducerea vulnerabilităților şi a 
riscurilor de corupție în acest domeniu 
Obiectiv specific nr. 4.5. – Asigurarea protejării patrimoniului cultural al Municipiului prin 
consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în acest domeniu 

Obiectiv specific nr. 5.1. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor şi demnităților publice 

Obiectivul specific 5.2. - Întărirea mijloacelor și rolului  și extinderea programului de control al 
Primăriei Municipiului Arad în derularea controlului administrativ desfășurat în cadrul 
Municipiului pentru prevenirea și combaterea corupției 

http://www.primariaarad.ro/


Obiectiv Specific nr. 6.1 – Implementarea Sistemului de Management Anti-Mită pe baza cerințelor 
Standardului ISO37001:2016 și integrarea completă a acestuia în Sistemul de Management 
Anticorupție  
Obiectiv Specific nr. 6.2 - Identificarea / actualizarea / îmbunătățirea Procedurilor asociate 
proceselor curent utilizate în organizație 
Obiectiv Specific nr. 6.3 - identificarea / actualizarea / îmbunătățirea obiectivelor pentru fiecare 
proces 

Obiectiv Specific nr. 6.4 - Identificarea și gestionarea riscurilor asociate fiecărui proces 

Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților în domeniul prevenirii și combaterii 
corupției 

 

Dezvoltarea relațiilor și creșterea schimbului de bune practici / de experiență la nivel național în 
domeniul prevenirii și combaterii corupției. 

Asigurarea Menținerii Sistemului de Management Anti-Corupție prin monitorizarea activă a 
implementării și funcționării acestuia 

Asigurarea perfecționării continue a Sistemului de Management Anti-Corupție prin evaluarea ex-
post a impactului Strategiei Locale de prevenire și combatere anti-corupție 
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Călin Bibarț 


