
  

 

Titlul Proiectului: „Măsuri pentru prevenirea corupției în administrația publică 

locală a Municipiului Deva din Județul Hunedoara” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Cod SMIS: 118193 

Nr. de înregistrare solicitare: 118824 / 06 OCT 2017 

Dată începere: 04 IULIE 2018 

Valoarea totală proiect: 231,308.00 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

2.1. Obiective 

Obiectivul general al proiectului:  

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. Beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru grupul țintă sunt acelea că vor utiliza 
proceduri clare prin care să se asigure transparența în administrația publică locală, acestea fiind 
implementate la nivelul instituției în care aceștia își desfașoară activitatea. Concomitent grupul țintă va 
participa la sesiuni de formare profesională și instruire în domeniul anticorupției dar și la campanie și 
workshop de educație anticorupție și metode de prevenire a acestui fenomen. 

 

Obiectivul specific al proiectului: 

- OS1 - Implementarea în instituția publică solicitantă a unei proceduri interne specifice care are ca 
finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea funcționarilor în exercitarea actului administrativ. 

- OS2 - 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. 

- 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 
anticorupție. 

- OS4 - Formarea personalului autorității publice solicitante (30 persoane) în vederea prevenirii si 
limitării fenomenului de corupție în instituțiile publice locale 

 

2.2. Rezultate 

- Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în 
autoritațile si instituțiile publice; - Rezultat proiect - 1 procedură internă anticorupție 

- Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de 
evaluare în autoritațile și instituțiile publice; - Rezultat proiect - 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 autoritațile și instituțiile publice - Rezultat proiect - 1 Campanie și 1 workshop pentru 
combaterea fenomenului de corupție 

- Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în 
ceea ce priveste prevenirea corupției - Rezultat proiect - 30 funcționari și aleși formați. 


