ANUNȚ
,,Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la
nivelul autorității publice locale”
Cod SIPOCA435, Cod SMIS118717
Prin prezenta, vă invităm să luați parte la campania de informare, consultare și
participare activă, organizată în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea unei culturi privind
prevenirea corupției la nivelul autorității publice locale” Cod MySMIS 118717, Cod SIPOCA
435, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară
2:Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 2.2:
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
Numele beneficiarului proiectului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Tulcea.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea și asigurarea unor servicii
publice eficiente și de calitate în cadrul administrației publice locale.
Obiectivele specifice proiectului au în vedere:
1. Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de
corupție pentru 250 de cetățeni. Rezultate așteptate: 250 cetățeni informați.
2. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorității
publice locale pentru 150 de angajați. Indicatori de rezultat: 150 persoane care au fost
certificate la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și
integrității. Valoare țintă realizată: 151 persoane certificate.
3. Îmbunătățirea accesului beneficiarilor la serviciile publice – dezvoltarea de
instrumente în vederea creșterii asumării responsabilității la nivelul autorității publice
locale – realizarea unui Ghid de bune practici anticorupție. Rezultate așteptate: ghid de
bune practici realizat.
Pentru atingerea obiectivului specific 1 se vor organiza campanii de informare,
consultare si participare activă adresate cetățenilor și categoriilor de persoane interesate
sau care apelează la serviciile publice.
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În cadrul campaniilor vor fi abordate aspecte relevante privind prevenirea
corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale in efortul comun de
identificare, cunoaștere, documentare, prevenire și diminuare a fenomenului de corupție
și vor fi utilizate instrumente de lucru și modele de bună practică în domeniul tematic de
referință (chestionare/sondaje de opinie).
Valoarea totală a proiectului este de 304.690,58 lei, din care cofinanțarea UE este
de 227.204,63 lei.
Perioada de implementare a proiectului: 21.08.2018 – 21.12.2019.
În cadrul evenimentului, vor fi prezentate și teme precum importanța protecției
mediului, schimbările climatice și promovarea egalitații de sanse între femei si barbați, a
egalității de șanse pentru toți fără discriminare (în funcție de gen, rasa, origine etnică,
religie, handicap, vârsta, orientare sexuală).
Evenimentul va avea loc pe data de 25.10.2019, la Sala “Mihail Kogălniceanu” din
Municipiul Tulcea, str. Păcii nr.20, începând cu ora 12:00. Intrarea este liberă.
Pentru mai multe informații despre proiect vă invităm să accesați pagina
proiectului www.prevenirecoruptie-primariatulcea.ro.
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