
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 
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Data: 21/08/2018 

ANUNT 

demarare proiect  

“Implementarea masurilor de prevenire a coruptiei la 

nivelul Municipiului Calafat” 

 

UAT Municipiul Calafat si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

au semnat in data de 10.08.2018 contractual de finantare nr. 223 pentru proiectul 

“Implementarea masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul Municipiului Calafat”, 

cod SIPOCA 446/ cod MySMIS 118793. 

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa Prioritara 2: Administratie publica si 

sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.2: Sprijinirea masurilor 

referitore la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale 

din regiunile mai putin dezvoltate. 

Beneficiarul proiectului : Municipiul Calafat 

Perioada de implementare: 10.08.2018 – 09.08.2019 ( 12 luni ) 

Valoare totala proiect: 282.232,00 lei , din care : 

 Fondul Social European: 239.897,20 lei 

 Buget de Stat: 36.690,16 lei  

 Buget Local: 5.644,64 lei 
 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Cresterea transparentei actului administrativ in Romania prin implementarea de 
mecanisme si masuri de prevenire a fenomenului de coruptie, precum si pregatirea 
personalului din institutiile publice in acest sens.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
OS1 – Implementarea in institutia publica a unei proceduri interne specifice care are 
ca finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea functionarilor in exercitarea 
actului administrativ. 
OS2 – Elaborarea unui ghid de bune practici in institutia publica cu scopul de a 
preveni coruptia si conflictele de interese in administratia publica locala si de a 
stabili indicatori specifici de evaluare. 
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OS3 – Organizarea unei campanii si a unui workshop de constientizare publica a 
fenomenului de coruptie si promovarea transparentei in administratia publica locala 
precum si educatia anticoruptie. 
OS4 – Formarea personalului autoritatii publice solicitant in vederea prevenirii si 
limitarii fenomenului de coruptie in institutiile publice locale. 
 
Rezultate preconizate 

1. Rezultat program 3 - Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si 
procedurilor în materie de etica si integritate în autoritatile si institutiile 
publice;  
     - Rezultat proiect 1- 1 procedura interna anticoruptie 

2. Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a masurilor referitoare 
la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare în autoritatile si 
institutiile publice;  
     - Rezultat proiect 2 – 1 Ghid de bune practici privind transparenta in 
administratia publica locala 

3. Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a masurilor referitoare 
la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare în autoritatile si 
institutiile publice  
     – Rezultat proiect 3 - 1 Campanie si 1 workshop pentru combaterea 
fenomenului de coruptie 

4. Rezultat program 6 - Îmbunatatirea cunostintelor si a competentelor 
personalului din autoritatile si institutiile publice în ceea ce priveste 
prevenirea coruptiei  
     - Rezultat proiect 4 - 28 functionari publici si alesi locali formati. 

 

 

Date de contact: 

Persoana de contact: Manager proiect – Iacov Daniela 
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