Anunţ
Data: 12/07/2018
Primăria Municipiului Deva implementează proiectul „Măsuri pentru prevenirea corupţiei în
administraţia publică locală a Municipiului Deva din Judeţul Hunedoara”
Municipiul Deva a semnat contractul de finanţare nr. 169/04.07.2018 pentru proiectul „Măsuri
pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică locală a Municipiului Deva din Judeţul
Hunedoara”, cod SMIS 118193.
Obiectivul general al proiectului este creșterea transparenţei actului administrativ în Romania
prin implementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de coruptie, precum și
pregătirea personalului din instituţiile publice în acest sens. Beneficiile pe care acest proiect le
aduce pentru grupul ţintă sunt acelea că vor utiliza proceduri clare prin care să se asigure
transparenţa în administraţia publică locală, acestea fiind implementate la nivelul instituţiei în care
aceștia îsi desfășoară activitatea. Concomitent grupul ţintă va participa la sesiuni de formare
profesională și instruire în domeniul anticorupţiei, dar și la campanie și workshop de educaţie
anticorupţie și metode de prevenire a acestui fenomen.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. OS1 – Implementarea în instituţia publică solicitantă a unei proceduri interne specifice care are
ca finalitate dezvoltarea spiritului etic și integritatea funcţionarilor în exercitarea actului
administrativ.
2. OS2 – Elaborarea unui ghid de bune practici în instituţia publică solicitantă cu scopul de a preveni
corupţia și conflictele de interese în administraţia publică locală și de a stabili indicatori specifici de
evaluare.
3. OS3 – Organizarea a 1 campanie si 1 workshop de conștientizare publică a fenomenului de
corupţie și promovarea transparenţei în administraţia publică locală precum și educaţia
anticorupţie.
4. OS4 – Formarea personalului autorităţii publice solicitant (30 persoane) în vederea prevenirii și
limitării fenomenului de corupţie în instituţiile publice locale .
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Rezultate :
procedură internă anticorupţie.
ghid de bune practici privind transparenţa în administratia publică locală.
1 Campanie si 1 workshop pentru combaterea fenomenului de corupţie.
29 funcţionari și 1 ales local formaţi .

Perioada de implementare a proiectului : 04. 07.2018 – 04.07.2019 .
Valoarea totală a proiectului este de 281.308,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă
reprezintă 275.681,84 lei (239.111,80 lei din FSE și 36.570,04 lei din bugetul naţional), și 5.626,16
lei contribuţie din bugetul local.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.
Pentru detalii despre proiect, puteţi contacta echipa de implementare.
Contact :
Manager de proiect :
Popovici Marineta
e-mail : marineta.popovici@primariadeva.ro
programe.dezvoltare@primariadeva.ro , www.primariadeva.ro
Competenţa face diferenţa! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

