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CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI
“Implementarea măsurilor de prevenire a corupției la
nivelul Municipiului Calafat”
cod SIPOCA 446/cod MySMIS 118793
Municipiul Calafat a organizat in data de 25 iulie 2019, începand cu orele 12:00,
Conferința de inchidere a proiectului “Implementarea măsurilor de prevenire a
corupției la nivelul Municipiului Calafat”, cod SIPOCA 446/cod MySMIS 118793.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritara 2: Administrație publică și
sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.2: Sprijinirea măsurilor
referitore la prevenirea corupției la nivelul autoritaților și instituțiilor publice locale
din regiunile mai puțin dezvoltate, avand o perioada de implementare de 12 luni.
Valoare totală aprobata a proiectului este de 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

Evenimentul a reunit reprezentanți ai consiliului local al municipiului Calafat, ai
administrației publice locale si institutiilor subordonate și a vizat comunicarea
principalelor rezultate obținute și a indicatorilor atinși în cadrul proiectului, precum
si o prezentare a principiile orizontale aplicabile proiectelor cu finanțare externă
nerambursabilă POCA.
În acest context, au fost prezentate obiectivele si rezultatelor obtinute in urma
activitatilor desfasurate pe intreaga perioada de implementare, respectiv un manual
de proceduri si un ghid de bune practici, precum si instruirea si formarea persoanelor
care au facut parte din grupul tinta al proiectului, respectiv 28 de persoane
reprezentanti ai consiliului local si ai administratiei publice locale a municipiului
Calafat.
Obiectivul general al prezentului proiect a fost creșterea transparenței actului
administrativ în România prin implementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a
fenomenului de corupție, precum și pregătirea personalului din instituțiile publice în acest
sens.
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Obiectivele specific ale proiectului au fost:
OS1 – Implementarea în instituția publică a unei proceduri interne specifice care are
ca finalitate dezvoltarea spiritului etic și integritatea funcționarilor în exercitarea
actului administrativ.
OS2 – Elaborarea unui ghid de bune practici în instituția publică cu scopul de a
preveni corupția și conflictele de interese în administrația publică locala și de a
stabili indicatori specifici de evaluare.
OS3 – Organizarea unei campanii și a unui workshop de conștientizare publică a
fenomenului de corupție și promovarea transparenței în administrația publică locală
precum și educația anticoruptie.
OS4 – Formarea personalului autorității publice solicitant în vederea prevenirii și
limitării fenomenului de corupție în instituțiile publice locale.
Rezultatele proiectului au fost:
1. Rezultat program 3 - Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și
procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile
publice;
- Rezultat proiect 1- 1 procedură internă anticorupție
2. Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare
la prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile și
instituțiile publice;
- Rezultat proiect 2 – 1 Ghid de bune practici privind transparența în
administrația publică locală
3. Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare
la prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile și
instituțiile publice
– Rezultat proiect 3 - 1 Campanie și 1 workshop pentru combaterea
fenomenului de corupție
4. Rezultat program 6 - Îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor
personalului din autoritațile și instituțiile publice în ceea ce privește
prevenirea corupției
- Rezultat proiect 4 - 28 funcționari publici și aleși locali formați
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