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Nr. 

 

 

CONSULTAREA PIEȚEI 

Cu privire la achiziția serviciului de asigurare a masurilor preventive anticoruptie prin elaborarea 

de proceduri operationale pentru proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului 

Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției” 

 

 

Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a serviciului şi solicitarea de informaţii 

relevante referitoare la modul de elaborare/structurare a caietului de sarcini in vederea 

achiziţionării serviciului de asigurare a măsurilor preventive anticorupţie prin elaborarea de 

proceduri operaţionale pentru proiect. 

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: 

www.primaria-constanta.ro 

 

Descriere: Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul de 

consultanţă specializată – serviciul de asigurare a masurilor preventive anticorupţie prin 

elaborarea de proceduri operaţionale pentru proiectul “Creșterea capacității administrative a 

Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției”, care va consta 

în: 

- elaborarea unui ghid/manual de bune practici, standarde de etica si integritate in 

vederea sprijinirii dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze punerea în 

aplicare a cadrului legal în domeniul eticii si integritati;    

- elaborarea unei proceduri operationale de etica si integritate in vederea asigurarii de 

asistenta pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala 

si monitorizate prin SNA;  

- organizarea  unei campanii de educatie anticoruptie in vederea cresterii gradului de 

constientizare publica. In cadrul acestei campanii vor fi prezentate informatii referitoare la 

coruptie, vor fi dezbatute Ghidul de bune practici si Procedura operationala elaborate. 

Campania are drept scop informarea si constientizarea atat in randul cetatenilor cat si al 

personalului din administratie publica cu privire la riscurile si vulnerabilitatile la coruptie. 

Durata serviciului este de 12 luni, conform Contractului de finanţare a proiectului. 

Proiectul are o durata de 16 luni şi este finanţat îin cadrul Programului Operaţional Capacitate 

Administrativă (POCA). 

 

Aspecte supuse consultarii: Ofertă de preț in vederea determinării valorii estimate (inclusiv 

detaliere a preţului estimat pe componente) şi solicitarea de informaţii relevante referitoare la 

modul de elaborare/structurare a caietului de sarcini pentru achizitionarea serviciului specializat 

de asigurare a masurilor preventive anticoruptie prin elaborarea de proceduri operationale 

pentru proiect.  

 

Data limita transmitere propuneri: 07.08.2018 

Data limita consultare: 09.08.2018 

 

Modalitate desfasurare: consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoana/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea 

determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de  e-mail: programe@primaria-

constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro 

și www.primaria-constanta.ro. 
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