ROMÂNIA
JUDEŢULCĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 34/2019
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași
şi Direcţia Generală Anticorupţie
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.05.2019,
Având în vedere:
- raport comun al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe şi Direcţiei
Economice, înregistrat sub nr. 8828 din 16.05.2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Serviciului Judeţean Anticorupţie Călăraşi, nr. 2766767 din 17.04.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 7166 din aceeaşi dată;
- prevederile art. 1 alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind
operaționalizarea Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 19, art. 75 lit. d), e) din Regulamentul de organizare și
funcționare a Direcției Generale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
158/2017, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. ( 6) lit. a) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. – Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii nr. 34 din 28.03.2019 privind
aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi și
Direcţia Generală Anticorupţie, în forma propusă de Serviciul Judeţean Anticorupţie Călăraşi şi
comunicată prin adresa nr. 2766767/2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei, Anexa Hotărârii nr. 34/2019 se înlocuieşte
cu Anexa prezentei.
Art. III. – Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Călărași să semneze, din
partea Judeţului Călăraşi, Protocolul de colaborare aprobat potrivit dispoziţiilor articolului I.
Art. IV. – Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe şi Direcţia Economică vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Serviciul Juridic, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 92
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.05.2019
Întocmit, redactat,
cons. jur., Pleşea Robert

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Anexa
la Hotărârea nr. 92 din 29.05.2019

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Nr………………din………..2019

Nr………………din…………2019

PROTOCOL DE COLABORARE
între Direcția Generală Anticorupție și Județul Călărași
în domeniul prevenirii corupției și al creșterii transparenței instituționale
În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 pentru adoptarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie pe perioada 2016-2020.
În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind
operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul M.A.I. aprobată prin Legea nr.383/2005 cu
modificările şi completările ulterioare si cu prevederile art.19 din Regulamentul de organizare şi functionare a
Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 158/2017.
În vederea atingerii obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 şi pentru
diversificarea canalelor de informare a societăţii civile, în scopul prevenirii săvâr șirii acestora, pentru cre șterea
gradului de educație anticorupție a funcționarilor și cetățenilor și cunoa șterea de către ace știa a standardelor de
integritate în vederea promovării transparenței,
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE, cu sediul în București, șoseaua Olteniței nr. 390 A,
sector 4, tel. 021.332.38.82, 021.332.38.24, fax 0213321177, reprezentată de domnul chestor principal de
poliție IONIȚĂ ALEXANDRU CĂTĂLIN, în calitate de Director general, denumită în continuare D.G.A.,
pe de o parte,
și
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, prin CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI , împreună cu instituţiile
subordonate, cu sediul în municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, reprezentată de domnul Pre ședinte
ILIUȚĂ VASILE, denumită în continuare Consiliul, pe de altă parte,
Au convenit următoarele:
Capitolul I – Obiectul de reglementare
Art. 1. – Prezentul Protocol de colaborare, denumit în continuare Protocol, are ca obiect de
reglementare, stabilirea modalităților de promovare în fa ța opiniei publice, prin intermediul Consiliului, a
activităților de prevenire și combatere a corupției, desfă șurate de către D.G.A., precum și informarea
angajaților Consiliului Judeţean, ai instituţiilor subordonate şi ai spitalelor din reţeaua sanitară proprie, în
vederea prevenirii săvârșirii faptelor de corupție.
Capitolul II – Activități desfășurate
Art. 2. – (1) În cadrul colaborării, Consiliul asigură tipărirea de afișe, pliante precum și alte materiale
de promovare care conțin machete de prezentare a activită ții de prevenire și combatere a corup ției desfă șurată
de D.G.A., precum și mesaje anticorupție.
(2) Pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei asumate potrivit dispoziţiilor alineatului (1), Consiliul
alocă, din bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, suma de 13.000 lei, sumă ce va fi utilizată după intrarea în
vigoare a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi
pentru anul 2019.
(3) Consiliul asigură expunerea afișelor și pliantelor la sediul său, în locuri special amenajate astfel
încât conținutul acestora să fie cât mai vizibil cu putin ță.
(4) Distribuirea către cetățeni a materialelor de promovare se realizează de către Serviciul Jude țean
Anticorupție Călărași și Consiliu, în cadrul programelor de relații cu publicul, audiențelor și a altor întâlniri cu
caracter public, precum și prin intermediul voluntarilor.
Art. 3. – (1) Modelele machetelor afișelor și pliantelor, precum și al altor materiale de promovare, se
stabilesc de comun acord și conțin, în principal, mențiuni cu privire la:
- colaborarea dintre cele două instituții;
- sigla, denumirea și competențele legale ale D.G.A. în domeniul prevenirii și combaterii corup ției;
- datele de contact ale D.G.A.;
- Linia Verde Anticorupție 0800.806.806;
- site-ul D.G.A.;
- prezentarea activității D.G.A.
(2) În machetele afișelor și pliantelor sunt incluse datele de contact ale Consiliul ui.

(3) În vederea tipăririi, D.G.A. predă machetele către Consiliu, până la data limită stabilită de comun
acord, respectând specificațiile tehnice și forma cerute pentru tipărire.
(4) Machetele transmise de D.G.A. sunt însoțite de “print martor” cu “bun de tipar”.
(5) Răspunderea cu privire la mențiunile cuprinse în textul machetelor revine D.G.A..
Art. 4. – (1) D.G.A. sprijină Consiliul prin furnizarea de studii de caz, teme specifice de prevenire a
corupției și alte materiale de interes, pentru crearea unui cadru corespunzător informării personalului despre
măsurile și procedurile legale aplicabile pentru protec ția persoanelor care reclamă sau sesizează fapte de
corupție săvârșite de către personalul M.A.I..
(2) D.G.A. sprijină Consiliul pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi
vulnerabilităților la corupție.
(3) Consiliul și D.G.A. pot încheia parteneriate în vederea depunerii de cereri de finan țare în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă, axa prioritara 2, obiectiv specific 2.2, Cre șterea
transparenței, eticii și integrității în cadrul autorită ților și institu țiilor publice.
(4) Reprezentanți ai D.G.A. – Serviciul Județean Anticorup ție Călăra și și ai Consiliul ui se vor întâlni,
la nivel tehnic, trimestrial, pentru a îmbunătă ți colaborarea în domeniul prevenirii corup ției la nivelul
Ministerul Afacerilor Interne, respectiv al administra ției publice locale, prin schimb de bune practici în
domeniu, schimb de informații, metode și instrumente folosite pentru prevenirea corup ției.
Art. 5. – (1) La solicitarea Consiliului, reprezentanții D.G.A. anume desemnați, împreună cu cei ai
Consiliului, pot organiza întâlniri cu personalul acesteia din urmă, în cadrul cărora se prezintă competen țele
D.G.A, precum și studiile de caz și cazuistica referitoare la dimensiunile fenomenului corup ției.
(2) Programul dezbaterilor se stabilește de comun acord.
(3) Consiliul asigură spații corespunzătoare pentru desfă șurarea în bune condi ții a activită ților
menționate la alin. (1).
Art. 6. – În cadrul colaborării, Consiliul implică Serviciul Jude țean Anticorup ție Călăra și în proiectele
și activitățile publice care prezintă oportunitate de promovare a mesajelor anticorup ție.
Art. 7. – Părțile își pot adresa invitații reciproce în vederea participării la sesiuni știin țifice,
simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun.
Capitolul III – Dispoziții finale
Art. 8. Din partea D.G.A., structura responsabilă pentru implementarea protocolului este Serviciul
Judeţean Anticorupţie Călăraşi.
Art. 9. Prezentul Protocol nu creează nicio obligaţie financiară pentru D.G.A.
Art. 10. – (1) Reprezentanţii D.G.A. şi cei ai Consiliului analizează periodic stadiul realizării
măsurilor convenite prin prezentul Protocol. Pe baza acestei analize, părţile elaborează propuneri care să
conducă la imbunătăţirea şi dezvoltarea colaborării.
(2) Părțile mediatizează, în condițiile legii, activită țile desfă șurate în comun, precum și rezultatul
acestora, în scopul îmbunătățirii imaginii instituțiilor.
(3) Consiliul nu va putea folosi imaginea D.G.A. în alte proiecte/campanii/declaraţii de presă în afara
celor derulate conform prezentului protocol, fără acordul expres al acesteia.
Art. 11. – (1) Prezentul Protocol are o valabilitate de 2 ani şi intră în vigoare la data semnării de către
Părţi.
(2) Din motive obiective, Protocolul poate fi denunțat unilateral și înainte de împlinirea perioadei de
valabilitate, cu înștiințarea prealabilă în scris a celeilalte Păr ți cu cel pu țin 30 de zile înainte de data la care se
dorește încetarea colaborării.
(3) Prezentul Protocol poate fi modificat, completat sau prelungit, cu acordul păr ților, printr-un act
adițional care va face parte integrantă din Protocol.
Art. 12. Părțile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului Protocol
să fie notificat în timp util celeilalte păr ți, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea
reciprocă și dialogul bilateral.
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE
DIRECTOR GENERAL
Chestor de poliţie
IONIŢĂ ALEXANDRU CĂTĂLIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Întocmit, redactat,
Cons. jur. Enache Lilian Mădălin

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
PREŞEDINTE,
ec. ILIUŢĂ VASILE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

