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„MĂSURI ACTIVE DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRIN ACȚIUNI DE EDUCARE ȘI CONȘTIENTIZARE LA 
NIVEL INSTITUȚIONAL LA NIVELUL JUDEȚULUI PRAHOVA” 

Cod SIPOCA 1099/ Cod MySMIS2014+ 152058 

Vineri, 12 august 2022, la sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ a avut loc 
conferința finală de închidere a proiectului “Măsuri active de prevenire a corupției prin 
acțiuni de educare și conștientizare la nivel instituțional la nivelul județului Prahova”. 

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
2014- 2020, Cod apel POCA/924/2/2 Creșterea Transparenței ,eticii și integrității în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice Componenta1 CP15/2021 pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate ,,Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul 
autorităților și instituțiilor publice locale”, Axa Prioritară – Administrație publică și 
sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților si instituțiilor publice. 

Obiectivul general al Proiectului l-a reprezentat creșterea transparenței, eticii si 
integrității la nivelul Județului Prahova, prin implementarea unor mecanisme care sa 
faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integrității, 
îmbunătățirea cunoștințelor si a competențelor personalului propriu si a unităților 
administrativ teritoriale din județ, precum si implementarea de mecanisme de cooperare 
cu societatea civila. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 

• Susținerea dezvoltării si implementării de mecanisme care sa faciliteze punerea în
aplicare a cadrului legal în domeniul eticii si integrității la nivelul Consiliului
Județean Prahova.

• Cultivarea si dezvoltarea cunoștințelor, competentelor si abilităților personalului
propriu din cadrul Consiliului Județean Prahova, prin participarea la programe de
formare pentru prevenirea corupției si programe de formare privind etica si
integritatea, ce vor aborda inclusiv teme privind dezvoltarea durabila, egalitatea de
șanse, nediscriminarea si egalitatea de gen.
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• Susținerea dezvoltării și implementării unor mecanisme de cooperare cu societatea 
civilă și alte autorități/instituții publice, prin organizarea unor grupuri de lucru și a 
unui instrument de informare și conștientizare a cetățenilor, în vederea 
implementării masurilor anticorupție. 
 

Rezultatele proiectului au fost: 

• Realizarea unui manual de proceduri care să faciliteze punerea în aplicare a 
cadrului legal în domeniul eticii si integrității la nivelul Județului Prahova. 

• Certificarea a 60 persoane în urma participării la programe de formare privind 
prevenirea corupției 

• Realizarea unui mecanism de cooperare privind monitorizarea si evaluarea 
implementării masurilor anticorupție implementate la nivel de UAT. 

• 2 instrumente de creștere a gradului de conștientizare a corupției in rândul 
cetățenilor si personalului din administrația publică. 
 

Valoarea totală a proiectului a fost de 336.633,60 lei, din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă - 329.900,93 lei, iar contribuția eligibilă a beneficiarului – 6.732,67 lei, 
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 10 luni, începând cu luna octombrie 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Prahova 
B-dul Republicii, nr. 2-4, Ploieşti, jud. Prahova 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 


