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Lansarea proiectului “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la 

nivelul Primăriei Municipiului Onești”, Cod SMIS 152175, Cod SIPOCA 1120 
 
Municipiul Onești în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților proiectului “Sprijinirea 

măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Primăriei Municipiului Onești” – COD SMIS 2014+: 
152175, Cod SIPOCA 1120 în baza Contractului de finanțare nr. 599 din 29.10.2021, încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management. 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv 
Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autoritățlor și instituțiilor publice. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie 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 
procesului decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. OS 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de 

evaluare. 
2. OS 2 - Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația 

publică locală cât și în rândul cetățenilor. 
3. OS 3 - Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește 

măsurile anticorupție. 
Grup țintă: 
Grupul țintă al proiectului este compus din personalul de conducere si de execuție din aparatul propriu al 

instituției și ai unităților subordonate, precum și din aleși locali. 
Totalul beneficiarilor direcți este de 30 persoane. 
Rezultate: 
Principalele rezultate ale implementării proiectului constau în elaborarea de proceduri și instrumente în 

materie de etică și integritate, respectiv educația anticorupție care vizează atât angajații din sectorul public cât 
și societatea civilă. 

Indicatori prestabiliți de rezultat 
Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul 

prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității – 30 persoane 
Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive 

anticorupție și indicatorii aferenți – 1 
Indicatori prestabiliţi de realizare 
Personal din autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, 

transparenței, eticii și integrităţii – 30 persoane 
Autorități și instituţii publice sprijinite să dezvolte proceduri operaţionale privind măsurile preventive 

anticorupție și indicatorii aferenți - 1 
Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum 

și campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție – 3 
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv până în Octombrie 2022. 
Valoarea totală a proiectului este de 414.334,00 lei inclusiv TVA, din care valoarea de 8.286,68 lei 

reprezintă contribuția proprie din bugetul local. 
Valoarea finanțării nerambursabile este de 406.047,32 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă din Fondul Social European este de 352.183,90 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național este de 53.863,42 lei. 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Onești, B-dul Oituz 
nr. 17 sau la telefon 0234/324243, persoană de contact – Director Executiv DDL, Irina Elena Anghel, Manager de 
proiect, e-mail: irina.anghel@onesti.ro 

                                                                          


