𝐀𝐦 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 “𝐀𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬̦𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞𝐚
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐥𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐮𝐥 𝐔.𝐀.𝐓. 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐎𝐫𝐚̆𝐬̦𝐭𝐢𝐞”, 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̦𝐚𝐭 𝐜𝐮 𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢, 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚̆ (𝐏𝐎𝐂𝐀) 𝟐𝟎𝟏𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟎.

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝟒𝟏𝟐.𝟒𝟑𝟒,𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢, 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞:
𝐀𝐦 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 “𝐀𝐜𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬̦𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞𝐚
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐥𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐮𝐥 𝐔.𝐀.𝐓. 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐎𝐫𝐚̆𝐬̦𝐭𝐢𝐞”, 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̦𝐚𝐭 𝐜𝐮 𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢, 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚̆ (𝐏𝐎𝐂𝐀) 𝟐𝟎𝟏𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟎.

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝟒𝟏𝟐.𝟒𝟑𝟒,𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢, 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞:
350.568,90 lei finanțare nerambursabilă din Fondul Social European;
53.616,42 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național;
8.248,68 lei finanțarea eligibilă a Municipiului Orăștie.

Ne propunem dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției, prin eficientizarea
activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și
integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul
decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate –
Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice
locale, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea:
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

𝐑𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐧𝐭:
Realizarea unei metodologii de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție;
Dezvoltarea unui sistem de management anti-mită conform ISO 37001:2016;
Obținerea Certificatului ISO 37001;
Realizarea unui studiu privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul
administrației publice privind aspecte legate de corupție;
Crearea unei platforme digitale anticorupție;
Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii corupției, transparenței, eticii și
integrității pentru personalul și aleșii locali din cadrul instituției și ai unităților subordonate.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu data de 20.12.2021.
🔴 350.568,90 lei finanțare nerambursabilă din Fondul Social European;
🔴 53.616,42 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național;
🔴 8.248,68 lei finanțarea eligibilă a Municipiului Orăștie.

✔️ Ne propunem dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției, prin eficientizarea
activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și
integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul
decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

✔️ Proiectul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate –
Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice
locale, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea:
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

𝐑𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐧𝐭:
🔴 Realizarea unei metodologii de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție;
🔴 Dezvoltarea unui sistem de management anti-mită conform ISO 37001:2016;
🔴 Obținerea Certificatului ISO 37001;
🔴 Realizarea unui studiu privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul
administrației publice privind aspecte legate de corupție;
🔴 Crearea unei platforme digitale anticorupție;
🔴 Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii corupției, transparenței, eticii și
integrității pentru personalul și aleșii locali din cadrul instituției și ai unităților subordonate.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu data de 20.12.2021.

