INFORMARE
cu privire la stadiul de implementare a activitatilor proiectului
„Măsuri pentru prevenirea corupţiei în
administraţia publică locală a Municipiului Deva din Judeţul Hunedoara”
cod SMIS 118193/cod SIPOCA 424 :
CAMPANIA DE CONSTIENTIZARE cu tema „EDUCATIE ANTICORUPTIE ÎN SOCIETATEA
ROMÂNEASCĂ”
In data de 26 februarie 2019, s-a desfașurat una din activitatile proiectului :
CAMPANIA DE CONSTIENTIZARE cu tema „EDUCATIE ANTICORUPTIE ÎN SOCIETATEA
ROMÂNEASCĂ”. Această activitate a raspuns la nevoia de informare a functionarilor din
Administratia Publica Locală a Municipiului Deva, precum și a opiniei publice, referitor la
masurile anticoruptie si cresterea gradului de educatie anticoruptie. La aceasta activitate
au participat toti membrii grupului tinta din cadrul proiectului precum si numerosi invitaţi.
In cadrul campaniei derulate, pe langa diseminarea rezultatelor si informarea
participantilor referitor la educaţia anticorupţie , măsuri de prevenire și combatere a
corupţiei, s-au discutat si probleme legate de dezvoltarea durabila si importanta protectiei
mediului si promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, a egalitatii de sanse
pentru toti, fara discriminare in functie de gen, rasa, origine etnica, religie, handicap,
varsta, orientare sexuala, etc.
De un interes deosebit s-a bucurat prezentarea Raportului de monitorizare (M2) a
implementării Strategiei NaŃionale AnticorupŃie 2016 - 2020 la nivelul administraŃiei
publice locale, realizat de MDRAP, în scopul creșterii gradului de implementare a măsurilor
de prevenire a corupţiei și a monitorizării indicatorilor de evaluare la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale, precum și pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative de
a implementa măsurile anticorupţie la nivel local.
Participanţii au manifestat un interes deosebit faţă de temele expuse, dând dovadă de
o implicare proactivă, atât în timpul expunerii, cât și în cadrul dezbaterilor ulterioare.
Prin intermediul acestei activitati participanţii au fost informati asupra efectelor
corupţiei asupra societătii, au aflat care sunt măsurile pentru prevenirea și combaterea
corupţiei și au adus apoi la cunoștinţa cetăţenilor modurile în care coruptia se poate
preveni și combate prin distribuirea falyerelor cu mesaje referitoare la modul in care
coruptia se poate preveni si combate. Asadar această Campanie de constientizare este un
eveniment continuu, care va continua dincolo de granitele institutiei noastre, pentru
informarea unui numar cat mai mare de persoane.
Cu prilejul acestui eveniment, conducerea și factorii de decizie din Primăria Deva șiau reafirmat intenţia de a continua în plan local dezvoltarea unor activităţi având ca
tematică etica și integritatea în administraţia publica și în societatea românească,
contribuind astfel la obţinerea unor rezultate concrete și notabile în procesul de prevenire
și combatere a corupţiei.
Prin aceasta activitate , proiectul contribuie la promovarea transparentei in
administratia publica locala precum si la cresterea nivelului de educatie anticoruptie ȘI
constientizare publica a fenomenului de coruptie.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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