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Stadiul realizării măsurilor cuprinse în planul de integritate al Aeroportul  Internațional Mihail 

Kogălniceanu Constanța aferent anului 2021 

 

 La începutul anului 2022,  s-a analizat stadiul implementării măsurilor aferente Planului de 

integritate 2016-2020, pentru anul 2021.  

 Subsecvent obiectivului specific „Creşterea transparenței instituționale şi a proceselor 

decizionale”, din Planul de integritate, s-a analizat stadiul măsurilor de implementare a acestuia.  

 Stadiul realizării măsurii „Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de 

interes public ale S.N. A.I.M.K.C. S.A (Anexa 4 la HG 583/2016)” s-a evaluat prin verificarea paginii Web 

a societății. În context, s-a constatat că subpunctele măsurilor: legislație  privind organizarea și funcționarea 

instituției S.N. A.I.M.K.C. S.A., conducere S.N. A.I.M.K.C. S.A, A.G.A, C.A. și directori (conform Legii 

nr.31/1991) , lista completă a persoanelor cu funcții de conducere a S.N. A.I.M.K.C. S.A, agenda 

conducerii,  Regulament de Organizare și Funcționare, organigramă, anunțurile pentru posturile scoase la 

concurs din cadrul  S.N. A.I.M.K.C. S.A., programe și strategii proprii, rapoarte și studii (rapoarte de 

activitate și alte rapoarte cerute de Lege), Legea nr.544/ 2001, H.G. nr. 123/ 2002, numele și prenumele  

angajatului responsabil pentru accesul la informații de interes public, date de contact (adresă, e-mail, 

telefon), Lista cu documente de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de S.N. 

A.I.M.K.C. S.A., model cerere-tip/ solicitare de acces la informații în baza Legii nr.544/ 2001, modalitatea 

de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative, rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 

544/2001, Buletinul informativ al informațiilor de interes public, bugetul ce cuprinde toate sursele 

financiare ale S.N. A.I.M.K.C. S.A, pe ani, în format deschis, precum și rectificările bugetare ale societății, 

execuția bugetară – situația părților în format deschis (actualizare cu o frecvență lunară), situația drepturilor 

salariale pe funcții și a altor drepturi/ beneficii, îndemnizațiile membrilor C.A și componența acestuia, 

precum și execuțiile contabile semestriale, bilanțurile contabile semestriale (în curs de realizare pentru cel 

de-al doilea semestru al anului 2021), planul  anual de achiziții publice, centralizatorul achizițiilor publice 

cu evidențierea contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 de 

euro (contractele în format integral disponibile la cerere), declarații de avere și interese ale personalului 

S.N. A.I.M.K.C. S.A., sunt accesibile și postate pe site - ul A.I.M.K.C. 

  De menționat este faptul că lista persoanelor de conducere este asimilată cu lista persoanelor ce 

depun declarații de avere și de interese aflată pe pagina web. Pentru Programe și strategii proprii este 

publicată Strategia de conducere, precum și situația investițiilor/achizițiilor (menționate și în Buletinul 
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Informativ, întocmit conf. Legii nr.544/2001, actualizată). Numele și prenumele  angajatului responsabil 

pentru accesul la informații de interes public este publicat pe site și totodată poate fi găsit în rapoartele 

întocmite și în planul de integritate postate pe pagina web. Referitor la Execuția bugetară –situația părților 

în format deschis (actualizare cu o frecvență lunară) este publicată lunar situația plaților efectuate aferente 

lunii anterioare. Rectificarea bugetară este postată pe pagina web a societății, la secțiunea Documente 

financiare.  Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație se găsesc în hotărârile Adunării 

Generale a Acționarilor ce sunt postate pe pagina web și în cadrul raportului anual de activitate al 

comitetului de nominalizare și remunerare al C.A., dar se pot identifica și din declarațiile de avere ale 

acestora, precum și în contractele de mandat.  

 Stadiul realizării măsurii „Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de 

informații de interes public” - raportul privind aplicarea Legii nr.544/2001 pentru anul 2021 este finalizat și 

publicat pe site la secțiunea Informații de interes public. 

 Referitor la obiectul specific „Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor 

publice” din Planul de integritate, măsura de implementare a acestui obiectiv este de transparentizare a 

procesului de administrare a resurselor publice, prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor 

informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016. Stadiul 

de implementare a acestei măsuri s-a evaluat prin verificarea paginii web. În context s-a constatat că 

informațiile aferente subpunctelor acestei măsuri, respectiv Componența Consiliului de Administrație al 

S.N. A.I.M.K.C. S.A. (C.A și a Directorilor conform Legii nr.31 din 1991), numele fiecărui membru C.A și 

ale directorilor S.N. A.I.M.K.C. S.A., C.V.-ul fiecărui membru C.A. și ale directorilor S.N. A.I.M.K.C. 

S.A.,  precizarea datei de la care sunt membri C.A / directori ai S.N. A.I.M.K.C. S.A., afilierea politică a 

fiecărui membru/ director al S.N. A.I.M.K.C. S.A., declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru 

CA/ director, de pe întreaga durată a mandatului  S.N. A.I.M.K.C. S.A., remunerația fiecărui membru 

CA/director al S.N. A.I.M.K.C. S.A. de pe întreaga durată a mandatului (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau 

alte beneficii), statutul lor (interimari sau finali), procedura prin care s-a făcut selecția membrilor C.A. dar 

și a Directorului General, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii trei ani și motivele 

revocărilor, contractul de mandat, publicarea bugetului pentru investiții al S.N. A.I.M.K.C. S.A. în fiecare 

din ultimii trei ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte 

beneficii, publicarea datoriilor S.N. A.I.M.K.C. S.A. bugetului de stat, către instituții de creditare și către 

partenerii comerciali, cu mențiunea că pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de 

plată, valoarea subvenției operaționale a S.N. A.I.M.K.C. S.A. primite de la bugetul de stat, detalierea 

situațiilor de risc/analiză de risc din domeniul de activitate al S.N. A.I.M.K.C. S.A., declarația de aderare la 

SNA 2016-2020, planul de integritate al S.N. A.I.M.K.C. S.A și mecanismul de sesizare a incidentelor de 
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integritate, publicarea raportului de audit extern, publicarea raportului anual agreat, au fost postate  pe 

pagina web a S.N. A.I.M.K.C. S.A.. 

 De menționat este faptul că, Scrisoarea de așteptări nu era solicitată la data desfășurării selecției 

pentru membrii C.A. și a Directorului General. Contractele de mandat al membrilor C.A. se pot identifica 

în hotărârile A.G.A., dar și în postările individuale cu titlu sugestiv pe pag web a societății. Detalierea 

situațiilor de risc/analiză de risc din domeniul de activitate este demarată, iar președintele comisiei 

responsabile a fost atenționat în vederea finalizării și publicării.   

 Referitor la obiectul specific „Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management 

prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților 

instituționale” s-a analizat stadiul măsurilor de implementare a acestui obiectiv în condițiile celor de la 

alineatul anterior.   

 Măsura „Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul S.N. 

A.I.M.K.C. S.A.” a fost realizată de auditorii interni  în semestru II 2021, următoarea misiune de audit intern 

fiind planificată în anul 2023. 

 Măsura  „Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de 

conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea 

corelativă de măsuri manageriale corective” este parțial îndeplinită nefiind stabilite formal ținte pentru 

toate funcțiile de conducere, dar trimestrial se solicită rapoarte de activitate de la structurile funcționale, ce 

sunt analizate din punctul de vedere al contribuției la îndeplinirea obiectivelor generale/ținte de 

management, stabilite prin contractele de mandat ale directorilor.   

 Referitor la obiectul specific „Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe 

bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern” s-a analizat stadiul măsurilor de 

implementare a acestui obiectiv.  

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

mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei 

structurilor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub 

incidența SNA” este implementată. 

 Măsura „Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate” a fost 

realizata pentru actualizarea la Ianuarie 2021. 

 Măsura „Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice societății, precum și a 

celor de implementare a standardelor de control managerial intern”  este parțial implementată conform 

raportului anual și anume  programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial este parţial 

implementat şi nu este actualizat anual; procesul de management al riscurilor este parţial organizat şi nu 
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este monitorizat;  procedurile  documentate sunt elaborate în proporţie de 100 % din totalul activităţilor 

procedurale inventariate; sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru 

obiectivele şi activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă.   

 Măsura „Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de aderare la 

SNA” a fost realizată. 

 Măsura „Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la 

riscurile și vulnerabilitățile noi apărute” a fost realizată înaintea întocmirii prezentului raport și nu au 

intervenit modificări.  

Măsura „Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile 

de coordonare și monitorizare ale strategiei” este implementată. 

 Referitor la  evaluarea anuală a modului de implementare a planului, aceasta s-a efectuat și stă la 

baza prezentului raport.  

 Menționăm că stadiul de implementare a măsurilor din planul de integritate pentru anul 2021 a fost 

transmis structurilor implicate în vederea conformării. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Coordonator,   

                                                                                                          Director Tehnic  

                                                                                                        Lucian Dumitrache 

 

 

                                                                               

 


