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            Transparenţă, etică şi integritate prin parteneriat social  
       Cod SIPOCA 422 / SMIS2014+ 118183 

 

MUNICIPIUL CARACAL, în calitate de beneficiar,  anunţă relansarea proiectului “Transparenţă, etică 
şi integritate prin parteneriat social”, Cod SIPOCA 422 / SMIS2014+ 118183 – finanţat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2– Administraţie publică şi sistem judiciar 
accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP1/2017– “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea 
corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”, Obiectiv 
specific: 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 2014 
– 2020. 

 
Proiectul se implementează în Municipiul Caracal, timp de 16 luni, începând din data de 09.07.2018. 
 

Proiectul “Transparenţă, etică şi integritate prin parteneriat social”, Cod SIPOCA 422 / SMIS2014+ 118183 – 
finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2– Administraţie 
publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP1/2017– “Sprijinirea măsurilor 
referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai 
putin dezvoltate”, Obiectiv specific: 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor 
şi instituţiilor publice 2014 – 2020, este implementat de către MUNICIPIUL CARACAL şi are o valoare totală 
de 291.428,31 lei, din care 285.599,73 lei reprezintă finantare nerambursabilă. 
 

Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă este Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

 

Obiectivul general al proiectului este: sprijinirea măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul 

Primăriei Municipiului Caracal. 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin derularea activităţilor de realizare a unor rezultate de 

proiect care vor contribui la atingerea rezultatelor de program POCA. Rezultatele de proiect aşteptate sunt: 

1 ghid privind punerea în aplicare a cadrului legal în domenil eticii şi integrităţii,1 manual de bune practici 

în domeniul eticii şi integrităţii şi 2 proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie,1 

mecanism de cooperare cu societatea civilă privind monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor 



 
 
 

 

 

anticorupţie,1 campanie de educaţie anticorupţie, 2 sesiuni de formare profesională în domeniul educaţiei 

anticorupţie, eticii şi integrităţii (1 sesiune pentru personalul de conducere şi aleşii locali şi o sesiune cu 

personalul de execuţie), 1 sesiune de formare în domeniul evaluării riscurilor (cu personal de execuţie). 

Pentru atingerea acestor rezultate de proiect se vor organiza 3 workshop-uri (1 pentru elaborarea ghidului, 

1 pentru elaborarea manualului de bune practici, 1 pentru mecanismul de cooperare cu societatea civilă). 

Obiectivele şi rezultatele proiectului vor fi diseminate prin organizarea a 2 conferinţe (1 de prezentare a 

obiectivelor proiectului, 1 de prezentare a rezultatelor proiectului). Rezultatele de proiect care presupun 

realizarea livrabilelor contribuie la atingerea rezultatelor de program R3: Aplicarea unitară a normelor, 

mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice şi  R4: 

Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare 

în autorităţile şi instituţiile publice şi, în consecinţă, l atingerea indicatorilor 5S25 Autorităţi şi instituţii 

publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie şi indicatorii 

aferenţi şi la indicatorul de realizare 5S64 Autorităţi şi instituţii publice sprijinite să dezvolte proceduri 

operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie şi indicatorii aferenţi . Sesiunile de instruire contribuie 

la atingerea rezultatului de program R6: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din 

autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei iar cele 75 de persoane instruite 

la 5S26 Personal din autorităţile şi instituţiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în 

domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, eticii şi integrităţii şi indicatorul de realizare 5S66 Personal 

din autorităţile şi instituţiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, 

eticii şi integrităţii. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate la 

nivelul Primăriei Municipiului Caracal 

Pentru realizarea acestui obiectiv specific vor fi derulate activităţile de realizare a următoarelor 

documente:1 ghid privind punerea în aplicare a cadrului legal în domenil eticii şi integrităţii;1 manual de 



 
 
 

 

 

bune practici în domeniul eticii şi integrităţii şi 2 proceduri operaţionale privind măsurile preventive 

anticorupţie în acele domenii cu funcţii identificate ca având vulnerabiltăţi la corupţie. 

2. Creşterea gradului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea corupţiei  şi a 

indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice 

În vedere atingerii acestui obiectiv vor fi derulate activităţile pentru realizarea: unui mecanism de 

cooperare cu societatea civilă privind monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor anticorupţie şi a 

unei campanii de educaţie anticorupţie. 

3. Îmbunătăţirea  cunoştinţelor şi  a  competenţelor  personalului din Primăria Municipiului 

Caracal în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei. 

Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi derulate activităţile de instruire la care vor participa 75 de 

persoane, după cum urmează: 1 sesiune de formare profesională în domeniul educaţiei anticorupţie, 

transparenţă, etică şi integritate – 25 de participanţi aleşi locali şi personal de conducere; 1 sesiune de 

formare profesională în domeniul educaţiei anticorupţie, transparenţă, etică şi integritate – 25 de 

participanţi personal de execuţie;1 sesiune de formare în domeniul evaluării riscurilor – 25 de participanţi 

personal de execuţie. 

 

Rezultatele aşteptate: 

 - Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în 

autorităţile şi instituţiile publice; - Rezultat proiect 1- 1 ghid privind punerea în aplicare a cadrului legal în 

domenil eticii şi integrităţii 

- Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în 

autorităţile şi instituţiile publice -  Rezultat de proiect 2 - 1 manual de bune practici în domeniul eticii şi 

integrităţii şi 2 proceduri operaţionale 



 
 
 

 

 

        - Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de 

evaluare în autorităţile şi instituţiile publice - Rezultat de proiect 3 - mecanism de cooperare cu societatea 

civilă privind monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor anticorupţie 

- Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de 

evaluare în autorităţile şi instituţiile publice - Rezultat de proiect 4 - 1 campanie de educaţie anticorupţie 

- Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în 

ceea ce priveşte prevenirea corupţiei - Rezultat de proiect 5 - 3 sesiuni de formare profesională, 2 sesiuni de 

formare profesională în domeniul educaţiei anticorupţie, transparenţă, etică şi integritate – 50 de 

participanţi aleşi locali şi personal de conducere şi 50 de participanţi aleşi locali şi personal de execuţie; 1 

sesiune de formare profesională în domeniul evaluării riscurilor  pentru personal de execuţie. 

 

Date de contact: 

Persoana de contact: Pocşoară Georgeta-Claudia, Manager Proiect 

Tel: +4 0249 511 384/int.133/fax: +4 0249 517 516/email:claudia.pocsoara@primariacaracal.ro 

 

 

 

 

 


