
 

 

                                          Raport 

privind progresele înregistrate în implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție în anul 2021, la nivelul Consiliului Județean Tulcea 

 

          În perioada 03.06.2021 – 30.07.2021, Compartimentul Audit Intern a 

desfășurat o misiune privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la 

Serviciul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea Județului, 

precum și la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice, 

precum și la instituțiile subordonate sau aflate în coordonarea Consiliului Județean 

Tulcea.  

 Scopul misiunii a fost acela de verificare a respectării cadrului legal 

menționat în anexa nr. 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Au fost 

analizate următoarele componente: conflictul de interese, regimul 

incompatibilităților și interdicțiile după încheierea angajării (pantouflage).  

          Raportul de Audit Public Intern nr. I.3/12.129 din 29.07.2021 a formulat o 

serie de recomandări pentru eliminarea unor neconformități. A fost revizuită 

Procedura de sistem  privind Gestionarea situațiilor de incompatibilitate și conflict 

de interese, și s-a transmis responsabilului de procedură privind monitorizarea 

situațiilor de pantouflage necesitatea semnării declarației în cazul funcționarilor 

publici care își încheie relațiile de muncă cu instituția.  

           O a doua direcție abordată la nivelul Serviciului Comunicare, Relații 

Externe, Anticorupție și Promovarea Județului a fost inițierea demersurilor pentru 

conceperea proiectului „ Extinderea și îmbunătățirea modalităților de prevenire a 

corupției la nivelul UAT-Județul Tulcea” . 

La data de 28 decembrie 2021 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 623 

dintre Consiliul Județean Tulcea și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, pentru proiectul cod SIPOCA 1117/cod MYSMIS 152016.  



 

Proiectul cu titlul „Extinderea și îmbunătățirea modalităților de prevenire a 

corupției la nivelul UAT-Județul Tulcea” are o durată de implementare de 15 luni 

și o valoare totală de 398.245,76 lei. 

Consiliul Județean Tulcea implementează proiectul în parteneriat cu Direcția 

Generală Anticorupție, Acordul de Parteneriat fiind aprobat prin Hotărârea de 

Consiliu Județean nr. 137/15.12.2021. 

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului presupune consolidarea capacității 

administrative a Consiliului Județean Tulcea prin creșterea integrității și reducerea 

vulnerabilităților la corupție prin dezvoltarea și implementarea unui sistem de 

integritate care include standarde, politici și proceduri de etică și integritate, 

precum și printr-un program de educație anticorupție, contribuind astfel la 

dezvoltarea unei administrații locale și județene eficiente. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. OS.1. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul 

fenomenului de corupție pentru 60 de cetățeni. 

2. OS.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul 

autorității publice locale pentru 60 de angajați. 

3. OS.3. Îmbunătățirea accesului beneficiarilor la serviciile publice – dezvoltarea 

de instrumente în vederea creșterii asumării responsabilității la nivelul autorității 

publice locale – realizarea unui Ghid de bune practici anticorupție. Revizuirea 

procedurilor interne în vederea accesului angajaților la informațiile necesare. 

4. OS.4. Introducerea și certificarea standardului ISO 37001. 

 

           Președinte,  

        Horia Teodorescu   

                                                                                                 Șef Serviciu,  

                                                                                              Alina  Munteanu  

 


