28.08.2018

MĂSURI INTEGRATE DE PREVENIRE A
CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL
SLOBOZIA
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Slobozia, în calitate de
beneficiar, a semnat contractul pentru proiectul “Măsuri integrate de prevenire a
corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice din Municipiul Slobozia”, cod
SIPOCA 430, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 2020, Cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017) - “Sprijinirea măsurilor
referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale
din regiunile mai puțin dezvoltate”, cod MySMIS 118562.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate
Administrativă 2014 - 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Creșterea transparenței actului administrativ în Romania prin implementarea de
mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de corupție, precum și pregătirea
personalului din instituțiile publice în acest sens.
Obiectivele specifice ale proiectului:
– Implementarea în instituția publică solicitantă a unei proceduri interne
specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic și integritatea funcționarilor
în exercitarea actului administrativ.
– Elaborarea unui ghid de bune practici în instituția publică solicitantă cu scopul
de a preveni corupția și conflictele de interese în administrația publică locală și de a
stabili indicatori specifici de evaluare.
– Organizarea a 1 campanie și 1 workshop de conștientizare publică a
fenomenului de corupțieși promovarea transparenței în administrația publică locală
precum și educația anticorupție.
– Formarea personalului autorității publice solicitant (28 persoane) în vederea

prevenirii și limitării fenomenului de corupție în instituțiile publice locale.
Rezultate așteptate:
- Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică
și integritate în autoritățile și instituțiile publice - 1 procedură internă anticorupție;
- Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției
și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – 1 Ghid de bune
practici privind transparența în administrația publică locală;
- Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției
și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - 1 Campanie și 1
workshop pentru combaterea fenomenului de corupție;
- Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și
instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – 28 funcționari publici și
aleși locali formați.
Valoarea totală a proiectului este de 287.293,20 lei, din care 287.293,20 lei
reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FSE: 244.199,22 lei, fonduri bugetul
naţional: 37.348,11 lei, contribuţia eligibilă a beneficiarului : 5.745,87 lei).
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv 06.08.2018 05.08.2019.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacvitate
Administrativă 2014-2020

Persoana de contact este dl. Trifan Adrian, Manager de proiect, telefon: 0243/ 231401
int.174, fax: 0243/ 212149, e-mail: adrian.trifan@municipiulslobozia.ro.

