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Raport1 nr.  1906/12.02.2020 

privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)2016-2020 la 

nivelul  Municipiului Medgidia in anul 2019 
 

 
 

1. Introducere 

 

Activitatea Primăriei municipiului Medgidia a vizat, în anul 2019, consolidarea calităţii 

serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, 

legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului public atât la nivelul primarului municipiului 

Medgidia , cât şi la nivelul aparatului de specialitate al primarului.  

Primăria municipiului Medgidia ce a continuat să colaboreze cu responsabilii SNA din cadrul 

MDRAP-DIBGPP  în anul 2019, și am beneficiat de consultanţă, în procesul de elaborare şi 

implementare a planului de acţiune anticorupţie şi a altor măsuri interne de prevenire a corupţiei, 

precum şi în ceea ce privește  tehnicile de raportare . 

 

2. Activităţi realizate 

 

Primarul Municipiului Medgidia a adoptat Declarația de Aderare la Valorile fundamentale, 

principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a  Strategiei Naționale Anticorupție  în 

data de 08 decembrie 2016 sub numărul 2948. 

   În anul 2019  a fost întocmit Raportul  nr. 519 în data de 30.01.2019   privind stadiul 

implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)2016-2020 la nivelul  Municipiului  

Medgidia în anul 2018. 

Referitor la Obiectivul I Cresterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la 

nivelul Municipiului Medgidia  din cadrul Planului de integritate în ceea ce privește declararea 

averilor, transparența decizională, accesul la informații declararea cadourilor evitarea situațiilor 

de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități  a fost respectată Legea nr. 251/2004 

privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 

protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, neexistând înregistrate cadouri primite și 

înregistrate în registrul de cadouri; 

  

În virtutea atribuţiilor ce le revin autoritãţilor locale, în conformitate cu dreptul de acces la 

informaţie şi obligaţiile pe linia transparenţei decizionale,  persoanele responsabile cu 

implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere si de interese la nivelul unitãţii 

administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa  au realizat corespondența cu ANI si au 

asigurat consultanță in domeniu . 

 

 1 Conform prevederilor H.G. nr.583 /2016  privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe  perioada 2016-2020 ( anexa 

1 - obiectivul general 6- Cresterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin probarea planului  de integritate si auto 

evaluare periodică  la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate,coordonate, aflate sub 

autoritate, precum și a întreprinderilor publice)) 
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La nivelul municipiului  Medgidia, judeţ Constanţa au avut obligația depunerii 

declarațiilor de avere și de interese  consilierii locali ai municipiului Medgidia și primarul , 

respectiv  20 de persoane, 19 din partea organului  deliberativ Consiliul Local Medgidia  și 

primarul municipiului Medgidia. In total au depus declarații 23 de persoane, 22 din partea 

organului  deliberativ Consiliul Local Medgidia, ca urmare a incetării mandatului de consilier 

local al doamnei Gheorghiu Georgiana Rozemari  și a domnului consilier local Popa Dumitru, 

respectiv ca urmare a validării mandatelor de consilieri locali a domnilor Scabatura Adrian Denis 

și a domnului Miron Aurel, precum și  primarul municipiului Medgidia 

 

Astfel că prin adresa nr. 14345/12.06.2019 în conformitate cu Legea 176/2010 au fost 

transmise în copie certificată declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali pe anul 2018  

reprezentand copii certificate a declarației de avere și de interese  a 18 consilieri locali,  , o 

declaratie ca urmare a incetarii mandatului  de consilier local  a doamnei Gheorghiu Georgiana 

Rozemari  și o  a declaratiei de avere și interese ca urmare a investirii in functia de consilier local  

a domnului consilier local Scabatura Adrian Denis și declaratia de avere si de interese a 

primarului municipiului Medgidia. 

 

Prin adresa nr. 28836/21.11.2019  s-a transmis copie certificata a declaratiei de avere si de 

interese a unui consilier local ca urmare a investirii in functia de consilier local  a domnului 

consilier local Miron Aurel și de încetare a manadatului consilierului local Popa Dumitru 

 

Au avut obligația depunerii declarațiilor de avere  pina la 15 iunie 2019  un numar de 122 

functionari publici  și pina la 31.12.2019 încă 17 functionari publici, in total  139 funcționari 

publici, pentru anul 2019 

 

În anul 2019 a fost depusă și  declarația de avere  și interese  a administratorului public  în  

data de 04.11.2019 ca urmare  a încetării contractului de management și ținând cont de 

obligativitatea impusă de art. 246 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,, Regimul juridic 

al incompatibilităților și conflictele de interese aplicabil administratorului public. Administratorul 

public  are obligația să întocmească declarații de avere și  declarații de interese și să le depună în condițiile 

Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

      
 
     S - a procedat la  autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de 

transparență instituțională și prevenire a corupției  ce se regăsesc în Anexa 3 – Inventarul 

măsurilor  din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 

obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.   

 

Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de 

evaluare  aferenți anului 2019  la nivelul municipiului Medgidia   se regăsesc concret în Anexa 3  

la HG nr. 583/2016 transmise Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: 
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In anul 2019,  nu au fost evidenţiate situaţii privind fapte sau acte de corupţie în cadrul 

Primăriei Medgidia, Agenţia Naţionala de integritate ANI nu a emis , in anul 2019, rapoarte de 

evaluare privind averea nejustificata, care sa privească persoane din cadrul instituţiei, sau 

rapoarte care sa constate încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, pe parcursul 

acestui an, astfel că Primăria Municipiului Medgidia respecta obligaţiile stabilite prin art.3-5 din 

Legea 554/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public . 

Masurile cu caracter de recomandare generale urmează a fi avute in vedere si 

implementate corespunzător in cursul anului 2020. 

 

            În cursul anului 2018 au fost efectuate două  sesizări  privind conflictul de interese 

referitoare la doi aleși locali – consilieri locali ai municipiului Medgidia către  Agenția Națională 

de Integritate existând in evidenta agenției lucrarea nr. 5968/21.02.2018 privind pe dl consilier 

local al municipiului Medgidia Ion Narcis Ion și lucrarea nr.  20553/G/II/18.06.2018 privind pe dl 

Consilier local al municipiului Medgidia Butnaru Marian. 

                

In anul 2019 a fost purtată corespondență   cu Agenția Națională de Integritate în vederea 

soluționării lucrării nr. 5968/21.02.2018 privind pe dl consilier local al municipiului Medgidia Ion 

Narcis Ion  cu nr. 6738/10.04.2019. 

 

In anul 2018 din Planul  de integritate al Unității administrativ teritoriale Medgidia pentru 

SNA 2016-2020  adoptat prin Dispoziția primarului municipiului Medgidia  nr. 394/23.02.2017  ce 

afost transmisă  MDRAPFE in luna martie 2019 au fost indeplinite următoarele masuri: 

  

 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii la 

nivelul Primăriei Medgidia; 

 Intensificarea   activităţilor   de   implementare   a   sistemelor   de   control 

intern/managerial la nivelul Primăriei Medgidia, incluzând structurile din subordine 

Consolidarea statutului si a rolului consilierului de etica 

 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor 

privind transparenţa procesului decizional, 

 Mărirea transparenţei activităţilor instituţiei prin refacerea structurii site-ului oficial 

 Asigurarea climatului necesar derulării procedurii de achiziţii publice, conform 

prevederilor legale 

 Prevenirea conflictelor de interese in gestionarea fondurilor publice și europene 

 Participarea periodica la cursuri de formare profesionala in domeniul achiziţiilor publice 

 însuşirea legislaţiei procedurilor si a materialelor   cu caracter de indrumare in materia 

achiziilor publice 

 Organizarea de consultări periodice pentru deseminiarea bunelor practici privind 

integritatea în rândul salariaţilor. 

 Consolidarea mecanismelor de control administrativ 

 Evaluarea sistemului sancţiunilor administrative şi a implementării lor 

 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor      de control   intern şi audit şi 

conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la 

rolul sistemelor de control intern /managerial 

 Aprobarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a 

legislaţiei naţionale anticoruptie, în special a măsurilor preventive 

 Informarea angajaţilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate 
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 Identificarea   riscurilor   şi vulnerabilităţilor     specifice instituţiei Identificarea   măsurilor   

de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei Aprobarea şi distribuirea în cadrul 

instituţiei a planului sectorial   şi   declaraţiei de aderare la SNA 
 

 Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA 

Colectarea     datelor     pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării   şi 

comunicarea primului      raport către Secretariatul tehnic al SNA Contribuţia la elaborarea 

Raportului Naţional Anticorupţie 
 

 Contribuţia la elaborarea Raportului Naţional Anticorupţie prin transmiterea în termen a 

raportărilor. 

  

In luna mai 2019, cu ocazia  aprobării și publicării Raportului de monitorizare (M3) a procesului 

de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 -2020 , la nivelul administrației 

publice locale în anul 2018, am primit spre informare și luare la cunoștință documentul menționat 

împreună cu anexele aferente.  Am primit și  Adresa Viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice nr. 153708/20.12.2018 precum și Raportul de monitorizare (M3) 

a procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, la nivelul 

administrației publice locale în anul 2018 și anexele aferente. 

 

In anul 2019, in cadrul Primariei municipiului Medgidia nu au avut loc  incidente de integritate, 

conform art. 21 Cap.V – Evaluarea Reactiei Institutionale, din Metodologia de monitorizare a 

implementarii S.N.A. 2012-2015.  

 

In anul 2019, in cadrul Primariei municipiului Medgidia nu au fost acordate sume de bani de 

instantele de judecata cu titlu de despagubiri pentru prejudicii cauzate Municipiului Medgidia, 

prin săvarsirea de fapte penale. 

 

      In anul 2019 nu am avut sesizari/cazuri suspuse atentiei comisiei de disciplina din cadrul UAT 

Medgidia, fiind emisă  doar Dispoziția primarului nr..201/28.02.2019  prin care a fost dispusă 

sancționarea  cu ,, mustrare scrisă,, a unui funcționar public. 
 

3. Bune practici 

 

I. In asigurarea climatului necesar derulării procedurii de achiziţii publice, conform prevederilor 

legale și  pentru prevenirea conflictelor de interese in gestionarea fondurilor publice Biroul 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului  aplică cu conștiinciozitate 

prevederile Legii 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achizitie publică. 

 

  Astfel că formularul de integritate întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului 

de interese face parte din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi cuprinde 

3 secţiuni, după cum urmează: Secţiunea I - Date privind procedura de achiziţie, factorul 

decizional, comisia de evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţi; Secţiunea a II-a - Date despre 

ofertanţi/candidaţi; Secţiunea a III-a - Măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, 

dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate.  

Uat Medgidia își respectă  obligaţia de a asigura completarea şi actualizarea formularului de 

integritate, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot parcursul derulării 

procedurii şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
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Formularul de integritate este accesibil, în format electronic, autorităţilor contractante/entităţilor 

şi se completează în SEAP.  

  

Acest formular de integritate se întocmeşte potrivit anexei parte integrantă din Legea 184/2016 şi 

conţine date şi informaţii referitoare la procedura de atribuire iniţiată în SEAP, care vor fi 

actualizate, după caz, pe parcursul derulării procedurii de atribuire şi în conformitate cu 

menţiunile cuprinse în anexă.  

 

Potrivit art. 5 alin. 4 din Legea 184/2016  încă din anul  2017 a fost emisă  dispoziția primarului 

municipiului Medgidia numărul 894 prin care s-a nominalizat persoana responsabilă cu 

completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor  de atribuire , 

implementându-se corespunzărtor și în anul 2019.. 

    

Obligația stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2016 privind publicarea 

unui formular de integritate privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică pe adresa : 

https://integritate.e-licitație.ro,  se implementează cu conștiinciozitate la nivelul Primăriei 

municipiului Medgidia . 

 

 

In decursul anului 2019, au fost publicate urmatoarele formulare de integritate: 

Proiectare și execuție iluminat arhitectural pentru obiectivul de investiții "Pod peste Canal 

Dunărea Marea Neagră" din Municipiul Medgidia 

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări aferente 

obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul 

Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu – Corp Școală și Corp Sala de sport” 

Achiziție materiale electrice necesare executării serviciului de mentenanță pe iluminat public 

stradal în Municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu 

Lucrări de execuție „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră 

Medgidia-Dobrich”, cod RO-BG 439  

Execuție lucrări “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul 

Medgidia”, lot. 1-Bloc B3, str.Lupeni, nr. 22 A și lot. 2, Bloc DC3, str. Dumitru Chicoș, nr. 5, cod 

SMIS 118045 

Servicii de închiriere, depozitare, montare, punere în funcțiune, demontare echipamente și 

instalații de iluminat ornamental festiv, cât și verificarea, remedierea defectelor de funcționare ale 

instalațiilor de iluminat ornamental festiv pe parcursul derulării contractului 

Completare lucrări aferente Contractului de lucrări nr.278 /03.10.2018 pentru următoarele 

obiective de investiție, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală –etapa a II – a 

(P.N.D.L II), respectiv: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței PITICOT din Municipiul 

Medgidia, județul Constanța, Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței LUCIAN 

GRIGORESCU din Municipiul Medgidia, județul Constanța, Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Grădiniței Nr.11 din Municipiul Medgidia, județul Constanța  

Lucrări de execuție aferente proiectului “Constuire creșă în Municipiul Medgidia, județul 

Constanta 
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Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru „ Creștere eficinței energetice s Spitalului 

Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr. 18, Lot. 1, Medgidia, județul Constanța” 

Pth, DE, DTAC, obținere avize, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor 

aferente obiectivelor de investiție aprobate in cadrul PNDL 2017-2020, respectiv: “Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din Municipiul Medgidia”, “Reabilitarea, modernizarea 

și dotarea Grădiniței nr. 8 din Municipiul Medgidia”, “Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Grădiniței Valea Dacilor din Municipiul Medgidia” 

Achiziție vehicul mutifuncțional de întreținere drumuri în cadrul proiectului “ Îmbunătățirea 

conectivității la rețeaua TEN-T în zona transfrontalieră Medgidia-Dobrich” 

       Cu privire la procedurile mentionate anterior nu au fost primite avertismente de integritate 

si nici nu au fost dispuse  masuri in acest sens din partea ANI. 

         

 

 

Cu stima, 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI MEDGIDIA 

            Valentin Vrabie 

   

 

 

 

 

 
     Secretar  General  al  municipiul  Medgidia  

Coordonator la nivelul conducerii UAT Medgidia pentru SNA 2016-2020 

         Geafar Nesrin 
      

 

 

 


