
 

 

 

 www.poca.ro  

 

 

 

                                                                                                                 Data 12.01.2023 

 

“Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul 

UAT Municipiul Carei” 

 

 
Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Carei  

Codul proiectului: 152093 

 
UAT Municipiul Carei, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul 

intitulat “Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul UAT Municipiul 

Carei”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, in 

cadrul Apelului de proiecte POCA/924/2/2/ (CP15/2021 pentru regiuni mai puțin 
dezvoltate) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul 

autorităților și instituțiilor publice locale,  Obiectivul Specific 2.2: Creșterea 

transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice locale.  
 

Obiectivul general al proiectului a constat 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 procesul 

decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și 

aleșilor locali. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele: 

OS 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a 
indicatorilor de evaluare. 

OS 2 - Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul 

personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor. 
OS 3 - Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali 

în ceea ce privește măsurile anticorupție. 

 

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 16.12.2021, iar durata contractului 
este de 13 luni, până în data de 16.01.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 414.834,00 lei din care contribuția FSE de 

352.608,90 lei și contribuția din bugetul național de 53.928,42 lei. Cofinanțarea 
eligibilă a Beneficiarului este de 8.296,68 lei. 
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Rezultate obținute: 

 
 

În cadrul activității de implemementare a metodologiei de identificare a 

riscurilor și vulnerabilităților de corupție, au fost întocmite următoarele 

documente/proceduri: 
 

- Dispoziția privind constituirea Grupului de lucru, respectiv regulamentul de 

organizare și funcționare al grupului 

- Proceduri de sistem privind riscurile de corupție 

- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de 

remediere, respectiv elaborarea Registrului  Riscurilor De Corupție 

- Elaborarea Planului De Integritate 2022 – 2025 la nivelul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Carei (PMC) 

- Cod de etică și de integritate al angajaților din Primăria Municipiului Carei 

 

În cadrul cursurilor de formare și educație anticorupție, au fost instruite 15 
persoane (personal și aleși locali). 

Prin introducerea unui sistem de management anti-mită conform standardului ISO 

37001:2016, s-au întocmit/realizat următoarele: 
 

- Un audit de diagnoză/ o analiză inițială a sistemului de management existent în 

organizație 

- Elaborarea documentației specifice și implementarea sistemului de management 

anti-mită (politica anti-mită) 

- Elaborarea unui set de proceduri 

 De sistem, pentru prevenirea și combaterea corupției, precum procedura 

controlului informațiilor, audit intern, analiza managementului, 

neconformității și acțiuni corective 

 Operaționale, precum identificarea și evaluarea riscurilor, registru riscuri 

anti-mită, comunicare, conformitate, instruire-competență-conștientizare, 

semnalare preocupări, inclusiv formulare aferente acestora 

 Prevenirea și combaterea corupției, codul de conduită, declarații de 
avere/cadouri, conflicte de interese, incompatibilități, transparența 

decizională, acces la informații de interes public, funcții sensibile, consiliere 

etică, semnalarea neregulilor 

- Instruirea echipei manageriale privind implementarea sistemului de management 

anti-mită 

- Realizarea auditului intern   

 
 

S-a obtinut certificatul de acreditare conform ISO 37001:2016 prin auditarea 

de către o firmă specializată conform metodologiei de acreditare în domeniu. 
 

În vederea derulării campaniei de conștientizare și educație anticorpuție, s-a 

realizat o platformă anticorupție, ca un subdomeniu al domeniului existent al  
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primăriei; s-au editat broșuri informative, respectiv s-a realizat un spot video în 

vederea  informării  publicului cu privire la corupție. 
 

 

Proiectul a fost implementat, respectând principiile orizontale legate de dezvoltare 

durabilă prin protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, egalitatea de 
șanse, nediscriminare și egalitatea de gen. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

       

     


