
 

 

 

      

CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII, REDUCEREA VULNERABILITĂŢILOR ŞI A 
RISCURILOR DE CORUPŢIE 

COD SMIS 118335 
 
 

Beneficiat: Municipiul Buzău 
 
Obiectivul  general al proiectului: 

Îmbunataţirea implementării măsurilor de prevenire a corupţiei în UAT 
Municipiul Buzău, judeţul Buzău, regiunea mai putin dezvoltata Sud Est, 
în paralel cu consolidarea cunoştinţelor personalului privind prevenirea 
corupţiei şi creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei în 
rândul acestora ş i  al cetăţenilor, conform măsurilor stabilite în Strategia 
Naţională Anticorupţie  2016 - 2020. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
 
1. Consolidatea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor ş i a riscurilor de 
corupţie în cadrul instituţiei prin elaborarea, revizuirea ş i simplificarea 
procedurilor administrative î n materie de etică ş i  integritate. 
2. Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin 
î mbunătăţirea/consolidarea capacităţii de autoevaluare periodică, 
identificarea riscurilor  ş i vulnerabilităţilor la nivelul instituţiei publice 
locale. 
3. Creşterea gradului de conştientizare a publicului ş i societătii civile 
cu privire la impactul fenomenului corupţiei, prin derularea unei 
campanii de informare publică, organizarea de dezbateri în plan local ş i 
promovarea bunelor practici anticorupţie; 
4. Îmbunataţirea cunoştinţelor ş i competenţelor unui număr de 25 de 
persoane din cadrul UAT Municipiul Buzău, personal de conducere şi 
execuţie din Primărie privind măsurile de prevenire a corupţiei şi a 
standardelor   de  integritate. 
 
Rezultate aşteptate: 
1. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi  procedurilor în 
materie de etică şi integritate    în autoritatile şi institutiile publice; 
2. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea 
corupţiei ş i  a indicatorilor de evaluare în autorităţile ş i  instituţiile 
publice; 
3. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea 
corupţiei ş i  a indicatorilor de evaluare în autorităţile ş i  instituţiile 
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publice; 
4. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea 
corupţiei ş i  a indicatorilor de evaluare în autorităţile ş i  instituţiile 
publice; 
5. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din 
autorităţile şi instituţiile publice î n  ceea ce priveşte prevenirea corupţiei; 
 
Data de începere a proiectului este 03.07.2018. 
Durata de implementare a proiectului este de 14 luni. 
  
Valoare totală este de 284.493,96 lei din care: 
- eligibilă nerambursabilă 98% - reprezentând 278.804,09 lei; 
- eligibilă nerambursabila din FSE 85% - reprezentand 241.819,87 lei; 
- eligibila nerambursabila din bugetul national 13% - reprezentand 36.984,22 lei; 
- cofinantare eligibila a beneficiarului 2% - reprezentând 5.689,87 lei. 
 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional                         
Capacitate Administrativă 2014- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


