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RAPORT NARATIV 

Referitor la: procesul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-

2020 la nivelul Consiliului Județean Mureș 

Prin Dispoziția nr. 382 din 14 decembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri de 

punere în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016 s-a dispus adoptarea 

declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și 

mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020. De asemenea, dl. vicepreședinte 

Alexandru Cîmpeanu a fost desemnat coordonator al planului de integritate al SNA 

2016-2020 iar dna consilier Corina Alexandra Vițelar a fost desemnată în calitatea 

de persoană de contact, responsabilă cu monitorizarea implementării SNA 2016-

2020 la nivelul Consiliului Județean Mureș. 

În cursul anului 2019 la nivelul Consiliului Județean Mureș s-a finalizat 

implementarea proiectului ”Spunem NU Corupției” realizat în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă în vedere implementării la nivelul 

instituției a prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.  

Obiectivul general a proiectului a constat în dezvoltarea și consolidarea 

capacității Consiliului Județean Mureș de eficientizare a activităților de prevenire 

și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea integrității 

pentru îmbunatățirea performanțelor în activitate, transparentizarea procesului 

decizional, în acord cu așteptările beneficiarilor. 

Activitățile derulate au presupus finalizarea analizei de riscuri și vulnerabilități la 

corupție, realizarea procedurilor operaționale necesare în vederea implementării 

SNA 2016-2020, adoptarea Codului de Etică și a Planului de Integritate al 

Strategiei precum și pregătirea personalului în problematica eticii și integrității 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 564/2.0.12.2019 

privind adoptarea Codului de Etică și a Planului de Integritate. De asemenea, prin 

intermediul proiectului, funcționarii publici, precum și conducerea executivă și 

legislativă a Consiliului a beneficiat de cursuri pe tematica etică și integritate. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 2 februarie 

2020, domnul vicepreședinte Kóvacs Levente a fost desemnat în calitate de 
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coordonator al planului de integritate al SNA, ca urmare a modificărilor survenite 

în structura de conducere a instituției în urma alegerilor locale din septembrie 

2020. 

 

 
 
 
 
 
 

Întocmit: Vițelar Corina Alexandra, responsabil monitorizare implementare SNA 
2016-2020 
 


