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   PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 6 
privind aprobarea planului multianual de audit public intern 

aferent perioadei 2023-2026 

 
 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) și k), art. 19 alin. (1) lit. a) și h), art. 21 
și art. 22 din Statutul Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
Ținând cont de art. 16 alin.(1) lit. e) și art. 25 alin. (1) lit. c) din Hotărârea nr. 

1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea 

funcției de audit public intern,  

 Având în vedere, Decizia nr. 7/18.11.2022 privind convocarea Adunării Generale a 

Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România și Dispoziția 

nr.17/06.12.2022 privind convocarea Adunării Generale al Filialei Județene Timiș a 

Asociației Comunelor din România în ședință extraordinară, 

 

 
ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA, prin UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
semnatare ale Acordului de cooperare privind auditul public intern 630/11.10.2021 

întrunită statutar, în sesiune extraordinară,  
HOTĂRĂȘTE 

 
    Art. 1. (1) Se aprobă planul multianual de audit public intern aferent perioadei 

2023-2026 care se va desfășura la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre ale 
acordului de cooperare din cadrul Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din 
România, anexă la prezenta hotărâre. 

 
   Art. 2. – Prezenta dispoziție, prin grija președintelui Filialei Județene Timiș a 

Asociației Comunelor din România: 
a) se comunică Direcției de Audit Public Intern din cadrul Filialei Județene Timiș 

a Asociației Comunelor din România; 
b) se aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet a Filialei 

Județene Timiș a Asociației Comunelor din România; 
c) se înainteză președintelui executiv al Asociației Comunelor din România. 

 
 
 

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ   
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

 ...................................... 
Gheorghe-Marius STOIAN 

PRIMARUL COMUNEI BIRDA   
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Direcția Audit Public Intern 

 
 

 
Planul multianual de audit intern 

aferent perioadei 2023 – 2026 
*Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr ...................................................... (anexată la prezentul document) 

 
Nr crt 

Entitatea 

publică 

parteneră 

 
Activități/Domeniul auditabil 

 
Tema misiunii de audit public intern 

Anul auditării 

2023 2024 2025 2026 

1. Comuna Balinț Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

2. Comuna Banloc Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

   X 

Cultură, recreere și religie    X 

Învățământ    X 

Procesul bugetar    X 

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  X    

Anexa 

Aprobat, 

Președinte, 

Gheorghe-Marius STOIAN 
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  Juridic Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

 X   

Implementare proiecte, finanțare externă  X   

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

3. Comuna Bara Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

4. Comuna Bârna Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 
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  Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

5. Comuna 

Becicherecu Mic 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  

Asociația Club Sportiv Fortuna Becicherecu Mic 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 
X 

   

6. Comuna Belinț Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

 X   

Implementare proiecte, finanțare externă  X   

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Club Sportiv Comunal Belinț 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 
X 

   

7. Comuna Biled Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil   X   
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  Cultură, recreere și religie Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

8. Comuna Birda Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

9. Comuna Bogda Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  
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  Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

10. Comuna Boldur Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

11. Comuna 

Brestovăț 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

  X  

Cultură, recreere și religie   X  

Învățământ   X  

Procesul bugetar   X  

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

 X   

Implementare proiecte, finanțare externă  X   

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă,    X 
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  Asistența socială registratură și asistență socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

12. Comuna 

Bucovăț 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

   X 

Cultură, recreere și religie    X 

Învățământ    X 

Procesul bugetar    X 

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

X    

Implementare proiecte, finanțare externă X    

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

 
Club Sportiv Comunal Olimpia Bucovăț 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

13. Comuna 

Cărpiniș 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

   X 

Cultură, recreere și religie    X 

Învățământ    X 

Procesul bugetar    X 

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

 X   

Implementare proiecte, finanțare externă  X   

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

14. Comuna Cenad Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   
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  Învățământ cultură, recreere, religie, învățământ și proces bugetar  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

15. Comuna Cenei Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

16. Comuna Checea Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane   X   
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  Juridic Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

17. Comuna 

Chevereșul Mare 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

18. Comuna 

Comloșu Mare 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

  X  

Cultură, recreere și religie   X  

Învățământ   X  

Procesul bugetar   X  

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    
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  Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Căminul pentru Persoane Vârstnice C.M. 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Club Sportiv Comloșu Mare 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 
X 

   

19. Comuna Coșteiu Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

  X  

Asistența socială   X  

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Serviciul Public de Gospodărie Comunală Coșteiu 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local X 

   

20. Comuna Darova Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

X   X 

Venituri publice X   X 

Amenajarea teritoriului și urbanism X   X 

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

  X  

Juridic   X  

Sistemul de luare a deciziilor   X  

Sistemul de conducere și control   X  

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  
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SC APA-CANAL SRL DAROVA 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

  
X 

  

21. Oraș Deta Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

   X 

Cultură, recreere și religie    X 

Învățământ    X 

Procesul bugetar    X 

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

X   X 

Venituri publice X   X 

Amenajarea teritoriului și urbanism X   X 

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de evidența populației, stare 

civilă, registratură și asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  

Liceul tehnologic „Sf. Nicolae” Deta 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

  

X 
  

Grădinița cu program prelungit Deta 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

  

X 
  

Sănătate - Spital Orășenesc Deta 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Ștrandul termal Deta SRL 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Club Sportiv Orășenesc Deta 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

22. Comuna 

Dudeștii Noi 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

  X  

Cultură, recreere și religie   X  

Învățământ   X  

Procesul bugetar   X  

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și    X 
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  Implementare proiecte, finanțare externă implementare proiecte cu finanțare externă    X 

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de evidența populația, stare 

civilă, registratură și asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

S.C. BM-DN Torontal SRL 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

AQUA TORONTAL SRL 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Club Sportiv Comunal Dudeștii Noi 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

23. Comuna 

Dumbrava 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

24. Comuna 

Dumbrăvița 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, 

cultură, recreere, religie, poliție locală, învățământ și proces bugetar 

  X  

Cultură, recreere, religie și poliție locală   X  

Învățământ   X  

Procesul bugetar   X  

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de  evidența populația,    X 
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  Asistența socială stare civilă, registratură și asistență socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Aqua Dumbrăvița SRL 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Dumbrăvița Investiții SRL 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Incubator de afaceri 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Club Sportiv Comunal Dumbrăvița 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

25. Oraș Făget Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

   X 

Cultură, recreere și religie    X 

Învățământ    X 

Procesul bugetar    X 

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

 X   

Implementare proiecte, finanțare externă  X   

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de evidența populației, stare 

civilă, registratură și asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Sănătate - Spital Orășenesc Făget 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

    

X 

Serviciul public gospodărie orășenească Făget 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

    

X 

Club sportiv orășenesc Făget 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

    

X 

26. Comuna Fârdea Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare 

 X   

Juridic  X   
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  Sistemul de luare a deciziilor a deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

27. Comuna Fibiș Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

   X 

Cultură, recreere și religie    X 

Învățământ    X 

Procesul bugetar    X 

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

X    

Implementare proiecte, finanțare externă X    

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

28. Comuna Ghilad Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 
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29. Comuna Ghiroda Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, 

cultură, recreere, religie, poliție locală, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere, religie și poliție locală X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, 

registratură și asistență socială 

  X  

Asistența socială   X  

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Societatea de administrare a domeniului public Ghiroda 

SA 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local X 
   

Club sportiv Ghiroda 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local X 
   

30. Comuna Ghizela Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

X   X 

Venituri publice X   X 

Amenajarea teritoriului și urbanism X   X 

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, 

registratură și asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  

31. Comuna 

Giarmata 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, 

  X  

Cultură, recreere, religie  și poliție locală   X  
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  Învățământ cultură, recreere, religie, poliție locală, învățământ și proces bugetar   X  

Procesul bugetar   X  

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Gospodărie comunală Giarmata SRL 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Club sportiv Comunal Millenium Giarmata 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

32. Comuna Giera Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

   X 

Juridic    X 

Sistemul de luare a deciziilor    X 

Sistemul de conducere și control    X 

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

X    

Implementare proiecte, finanțare externă X    

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Serviciu public de alimentare cu apa și canalizare Giera 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

33. Comuna Giulvăz Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   
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  Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

34. Comuna Jamu 

Mare 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

35. Comuna Jebel Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

   X 

Cultură, recreere și religie    X 

Învățământ    X 

Procesul bugetar    X 

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   
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  Sistemul de conducere și control   X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

X    

Implementare proiecte, finanțare externă X    

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

36. Comuna 

Lenauheim 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

   X 

Juridic    X 

Sistemul de luare a deciziilor    X 

Sistemul de conducere și control    X 

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

 X   

Implementare proiecte, finanțare externă  X   

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Gospodărie comunală Lenauheim SRL 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 
X 

   

37. Comuna Liebling Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 
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  Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

38. Comuna Livezile Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

   X 

Cultură, recreere și religie    X 

Învățământ    X 

Procesul bugetar    X 

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

 X   

Implementare proiecte, finanțare externă  X   

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

39. Comuna Margina Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

  X  

Asistența socială   X  

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 
Margina 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

40 Comuna Mașloc Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    



19 

 

 

  Procesul bugetar  X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Club Sportiv Voința Comunal Mașloc 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

41. Comuna 

Mănăștiur 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

42. Comuna 

Moravița 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  
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  Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  

Aqua Mora SRL 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 
X 

   

43. Comuna Moșnița 

Nouă 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, 

cultură, recreere, religie, poliție locală, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere, religie  și poliție locală X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de  evidența populația, stare 

civilă, registratură și asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  

 
Club Sportiv Comunal Moșnița Nouă 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

 
Moșnițeana Security SRL 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

44. Comuna Nădrag Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare 

 X   

Juridic  X   
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  Sistemul de luare a deciziilor a deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

45. Comuna 

Nițchidorf 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

 
Club Sportiv Comunal Nițchidorf 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

46. Comuna Ohaba 

Lungă 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă,    X 
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  Asistența socială registratură și asistență socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

47. Comuna 

Orțișoara 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

48. Comuna Otelec Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

  X  

Cultură, recreere și religie   X  

Învățământ   X  

Procesul bugetar   X  

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de  evidența populația, stare 

civilă, registratură și asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

49. Comuna Parța Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   
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  Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

 
Club Sportiv Flacăra Parța 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

 
Parțana SRL 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

50. Comuna 

Pădureni 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

51. Comuna Peciu 

Nou 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  
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  Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

 
Club Sportiv Comunal Peciu Nou 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

 
Conslocserv Peciu Nou SRL 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

52. Comuna Periam Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

  X  

Cultură, recreere și religie   X  

Învățământ   X  

Procesul bugetar   X  

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de  evidența populația, stare 

civilă, registratură și asistență socială 

  X  

Asistența socială   X  

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al 
Comunei Periam 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

 
S.C. „AQUA PERIAM S.R.L. 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

 
Club Sportiv „AVÂNTUL” Periam 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

53. Comuna Pesac Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol,  X   
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  Venituri publice 
cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de  evidența populația, stare 

civilă, registratură și asistență socială 

  X  

Asistența socială   X  

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

 
Club Sportiv „ȘOIMII PESAC” 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

54. Comuna 

Pietroasa 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

55. Comuna 

Racovița 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare 

 X   

Juridic  X   
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  Sistemul de luare a deciziilor a deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

56. Comuna 

Remetea Mare 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

57. Comuna Sacoșu 

Turcesc 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 
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58. Comuna 

Saravale 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

  X  

Cultură, recreere și religie   X  

Învățământ   X  

Procesul bugetar   X  

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, 

registratură și asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

59. Comuna 

Satchinez 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

X   X 

Venituri publice X   X 

Amenajarea teritoriului și urbanism X   X 

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de  evidența populația, 

stare civilă, registratură și asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  

 
Club Sportiv Comunal Satchinez 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local X 
   

60. Comuna Săcălaz Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   



28 

 

 

  Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Evidența populației, stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de  evidența populația, stare 

civilă, registratură și asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Cămin pentru persoane vârstnice 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

Serviciul public gospodăresc comunal Săcălaz 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

61. Comuna 

Sânmihaiu 

Român 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

  X  

Asistența socială   X  

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

 
Club Sportiv Comunal Sânmihaiu Român 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

62. Comuna Secaș Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   
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  Amenajarea teritoriului și urbanism   X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

63. Comuna Șag Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, 

cultură, recreere, religie, poliției locală, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere, religie  și poliției locală X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  

 
Club Sportiv Timișul Șag 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

64. Comuna Știuca Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   
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  Sistemul de conducere și control   X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

X    

Asistența socială X    

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

65. Comuna Teremia 

Mare 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

X    

Juridic X    

Sistemul de luare a deciziilor X    

Sistemul de conducere și control X    

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

 X   

Asistența socială  X   

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

66. Comuna 

Tomnatic 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

X   X 

Venituri publice X   X 

Amenajarea teritoriului și urbanism X   X 

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  
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Club Sportiv Unirea Tomnatic 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

   
X 

 

 
Apă canal Tomnatic SRL 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

  

X 
  

67. Comuna 

Topolovățu Mare 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

  X  

Juridic   X  

Sistemul de luare a deciziilor   X  

Sistemul de conducere și control   X  

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

Asociația sportivă AVÂNTUL Topolovățu Mare 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 

X 
   

 
Serviciul Gospodăresc Comunal Topolovățu Mare 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

68. Comuna Tormac Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

 X   

Cultură, recreere și religie  X   

Învățământ  X   

Procesul bugetar  X   

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

  X  

Juridic   X  

Sistemul de luare a deciziilor   X  

Sistemul de conducere și control   X  

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 
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Clubul Sportiv Comunal Tormac 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 
aferente bugetului local 

 
X 

   

 
Rural Development Tormac 

Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

69. Comuna Traian 

Vuia 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

70. Comuna Valcani Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice   X  

Serviciul public apă și canal Valcani 
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile 

aferente bugetului local 

 

X 
   

71. Comuna Victor 

Vlad Delamarina 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  X    
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  Cultură, recreere și religie Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

 X   

Venituri publice  X   

Amenajarea teritoriului și urbanism  X   

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

  X  

Implementare proiecte, finanțare externă   X  

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

72. Comuna Bârzava Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

73. Comuna Conop Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  
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  Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

74. Comuna Petriș Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

75. Comuna Vărădia 

de Mureș 

Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă,    X 
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Avizat, 

Director Direcția Audit Public Intern 

Lucian-Ioan BRATU 

 

Întocmit, 

Auditori în sectorul public intern 

Mihaela POPEIU 

 

  Asistența socială registratură și asistență socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

76. Comuna Săvârșin Strategia Națională Anticorupție 2023 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023 X    

Financiar-contabil  
Evaluarea modului de derulare a activităților financiar contabile, cultură, 

recreere, religie, învățământ și proces bugetar 

X    

Cultură, recreere și religie X    

Învățământ X    

Procesul bugetar X    

Registru agricol și cadastru 
Evaluarea modului de derulare a activităților de registru agricol, 

cadastru, venituri publice, amenajarea teritoriului și cadastru 

  X  

Venituri publice   X  

Amenajarea teritoriului și urbanism   X  

Strategia Națională Anticorupție 2025 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2025   X  

Resurse umane  
Evaluarea modului de derulare a activității juridice, sistemului de luare a 

deciziilor, resurse umane și sistemul de conducere și control 

 X   

Juridic  X   

Sistemul de luare a deciziilor  X   

Sistemul de conducere și control  X   

Achiziții publice Evaluarea modului de derulare a activităților de achiziții publice și 

implementare proiecte cu finanțare externă 

   X 

Implementare proiecte, finanțare externă    X 

Stare civilă, registratură Evaluarea modului de derulare a activităților de stare civilă, registratură și 

asistență socială 

   X 

Asistența socială    X 

Sisteme informatice Evaluarea modului de derulare a activității sistemelor informatice    X 

 
 

 

Mihaela-Ioana MARC 

Daniela SÎRCA 


