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”Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul UAT Municipiul Carei” 
 
 

Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei 
Codul proiectului:MySmis 152093/ SIPOCA 1132 

Primăria Municipiului Carei, în calitate de beneficiar, implementează proiectul intitulat            
”Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul UAT Municipiul Carei”, proiect finanțat prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar 
accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – CP15/2021 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul 
autorităților și instituțiilor publice locale. 
 Obiectivul general al proiectului constă în 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 următoarele: 
OS1:Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare. 
OS2:Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică 
locală cât și în rândul cetățenilor. 
OS3: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile 
anticorupție. 
 Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, intre 14.12.2021 - 14.12.2022. 

Valoarea totală a proiectului este de 414.834,00 lei  
Valoarea cofinantari Uniunii Europene: 352.608,90  lei  
Rezultate preconizate: 

1. Rezultat 1 Metodologie de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie  
2. Rezultat 2 Sistem de management Anti-Mita confrom ISO 37001:2016  
3. Rezultat 3 CERTIFICAT ISO 37001  
4. Rezultat 4 Studiu privind preceptia in randul cetatenilor si al personalului din cadrul administratiei 

publice privind aspecte legate de coruptie  
5. Rezultat 5 Platforma digitala anticoruptie  
6. Rezultat 6 Personal si alesi locali din cadrul institutiei si ai unitatilor subordonate instruiti si 

certificati in domeniului prevenirii si combaterii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii - 15 
persoane. 

 

 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 
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