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 :
Workshop cu tema
,,O administraţie publică mai transparentă’’
Având in vedere nevoia de informare a functionarilor publici din Administratia Publica
Locala a Municipiului Deva referitoare la transparentizarea activitatii în vederea prevenirii
faptelor de coruptie, în data de 25 martie 2019, echipa de management a proiectului, a
organizat Workshopul cu tema ,,O administratie publica mai transparenta’’
In cadrul workshopului au participat membrii ai grupului tinta si invitati.
Toţi participanti au primit materiale publicitare (brosura, notes, mapa si pix).
Principalele obiective ale acestui workshop au vizat sporirea constientizarii publice si
construirea unei atitudini si abilitati civice de combatere a coruptiei.
In cadrul workshop-ului, participantii au aflat că pregatirea profesionala, educaţia,
precum si mediul de lucru în care acesta s-a dezvoltat contribuie la crearea imaginii
privind integritatea unui funcţionar, dar si despre :
• identificarea si analiza factorilor de risc si a vulnerabilitaţilor
• vulnerabilităţile fiecarui departament din aparatul de specialitate al primarului si
cum se poate preveni orice fapta de coruptie
• dezvoltarea si menţinerea unei bune colaborari cu structurile institutiei, dar si cu
cetaţeanul
• promovarea personalului pe criterii subiective
• cadrul normativ si instituţional privind controlul si verificarea activitaţii
functionarilor
• prezentarea aspectelor procedurale privind sesizarea faptelor de corupţie, punânduse accent pe obligaţia de sesizare a unui funcţionar.
De asemenea au existat si sectiuni de program prin care s-a oferit posibilitatea
persoanelor din grupul tinta să prezinte situatii concrete din viata lor în care s-au
confruntat cu fenomenul de coruptie, precum si sa ofere posibile solutii la astfel de
situaţii.
Pe langa discutarea subiectului principal, s-au discutat si probleme legate de
dezvoltarea durabila si importanta protectiei mediului, 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.
Prin aceasta activitate, proiectul
contribuie la promovarea transparentei în
administratia publica locala precum și la cresterea nivelului de educatie anticoruptie.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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