
UNIUNEA EUROPEANĂ 

Consolidarea capacității analitice a Municipiului 

Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și 

integrității referitoare la prevenirea corupției 
  

 

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 1122/152221 



Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Medgidia 
implementează  CONTRACTUL DE FINANȚARE 
NR. 603/09.11.2021 în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 
2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi 
transparente; Obiectivul specific 2.2: Creșterea 
transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților 
și instituțiilor publice, Cererea de proiecte 
POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate) - Sprijinirea măsurilor referitoare la 
prevenirea corupției la nivelul autorităților și 
instituțiilor publice locale. 
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Prin implementarea proiectului, respectiv prin 

elaborarea documentelor solicitate prin Strategia 

Națională Anticorupție,  

documente cu caracter obligatoriu pentru autoritățile 

publice locale,  

se asigură o transparență a actului administrativ care 

conduce la creșterea eficienței întregii activități, fiind 

astfel atins atât obiectivul prezentului proiect cât și 

misiunea instituției noastre. 
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Având în vedere adoptarea Hotărârii Guvernului  nr. 

1.269 din 17.12.2021 privind aprobarea Strategiei 

Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025  precum și 

a documentelor aferente acesteia se impune 

necesitatea respectării cerințelor legislative de către 

Municipiul Medgidia și actualizarea procedurilor în 

conformitate.  
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OBIECTIVUL GENERAL  

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ANALITICE A 

MUNICIPIULUI MEDGIDIA PRIN CREȘTEREA 

TRANSPARENȚEI, A ETICII ȘI A INTEGRITĂȚII 

REFERITOARE LA PREVENIREA CORUPȚIEI 

 



 dezvoltarea de proceduri anticorupție, măsuri concrete 
și modalități de monitorizare 

  
 campanii sectoriale de informare publică în vederea 

creșterii gradului de conștientizare a cetățenilor  
 
 creșterea nivelului de educație privind anticorupția în 

rândul angajaților din administrația publică locală.  
 

 

Obiective SPECIFICE  
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VALOAREA PROIECTULUI 

• VALOAREA TOTALĂ – 410.315,90 LEI  

• Valoarea eligibilă - 410.315,90 lei 

• Valoarea neeligibilă – 0 lei  

 

• Contribuția UE – 402.109,58 lei 

• Contribuția proprie UAT (2%) – 8.206,32 lei 
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4  ACTIVITĂȚI 

• 1. Managementul proiectului 

• 2. Informarea și publicitatea proiectului 

• 3.Elaborarea procedurilor anticorupție, a măsurilor 

concrete de implementare aferente acestora precum și 

monitorizarea aplicării lor  

• 4.Dezvoltarea de programe de educație în domeniul 

prevenirii și combaterii corupției 
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1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

 Perioada: 14 luni  

ECHIPA DE IMPLEMENTARE  

 
   Manager proiect 

 Asistent manager 

 Responsabil financiar 

 Responsabil juridic 

 Resposabil achiziții publice 

 Responsabil instruire și conștientizare 

 Responsabil elaborare proceduri anticorupție 
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5 ACHIZIȚII PUBLICE  

• Servicii de realizare a unui sondaj privind percepția 
publică - realizată 

  

• Servicii diagnoză și  documente aferente SNA 

 

• Servicii de informare și publicitate - realizată 

 

• Servicii certificare ISO 37001 

 

• Servicii de instruire profesională 



2. PROMOVAREA PROIECTULUI 

• Realizarea de materiale publicitare – ex. afișe, 

autocolante, spot audio/video, etc.  

 

• Campanii de informare – ex. comunicate/conferințe presă,  

 

• Secțiune pe site-ul www.primaria-medgidia.ro 
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http://www.primaria-medgidia.ro/
http://www.primaria-medgidia.ro/
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3. ELABORAREA PROCEDURILOR 

ANTICORUPȚIE 

• Realizarea unui sondaj asupra percepției publice 

privind aspecte legate de corupție și analiza 

rezultatelor – instrumente – chestionar+ interviu 

• Realizarea unei analize de identificare a riscurilor 

și vulnerabilităților în vederea realizării de acțiuni 

concrete și eficiente de combatere a corupției 
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• Elaborarea documentelor conform cerințelor HG 
1269/2021 și SR ISO 37001:2016 

 

- Elaborarea Planului de integritate și a anexelor aferente 
acestuia 

- Actualizarea Codului de etică 

- Proceduri și înregistrări 

- Declarația privind asumarea Agendei de integritate 
organizațională 

- Raport de audit SMAM 
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• Elaborarea Ghidului de Bune Practici 

privind mecanismele de aplicare a cadrului 

legal în domeniul eticii și integrității  

 

 
• Certificare de Sistem de management anti-

mită ISO 37001 
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4. DEZVOLTAREA DE  

PROGRAME DE EDUCAȚIE 

  

• Elaborarea unei campanii sectoriale de informare 
publică în vederea creșterii gradului de constientizare în 
rândul cetățenilor și a nivelului de educație anticorupție 
în randul acestora; 

 

• Dezvoltarea de programe de educație în domeniul 
prevenției fenomenului de combatere a corupției precum 
și dobândirea de competențe privind etica în rândul 
angajaților din administrația publică locală. 
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REZULTATE: 
 

• SONDAJ asupra  percepției publice privind aspecte legate de corupție și analiza rezultatelor 

 

• O ANALIZĂ de identificare a riscurilor și vulnerabilităților în vederea realizării de măsuri concrete 
de combatere a corupției 

 

• UN SET DE DOCUMENTE OBLIGATORII aferente SNA 2021-2025 

 

• UN GHID DE BUNE PRACTICI privind mecanismele de aplicare a cadrului legal în domeniul 
eticii și integrității 

 

• CERTIFICAREA de sistem de management ISO 37001 

 

• O CAMPANIE  SECTORIALĂ DE INFORMARE PUBLICĂ 

 

• 24 PERSOANE INSTRUITE  în domeniul dezvoltării de competențe privind etica și integritatea. 
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VĂ MULȚUMIM  

PENTRU  

ATENȚIA ACORDATĂ! 
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