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DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND 
PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL 

AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 
 

 
Lansare Proiect 

 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de 
Management și Municipiul Tulcea în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de 
finanțare nerambursabilă nr. 238/21.08.2018, Cod SIPOCA 435, Cod MySMIS 2014+ 118717 
pentru proiectul ,,DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA 
NIVELUL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE,,. 
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară: 2 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente. 
 
Scopul  proiectului. Proiectul contribuie prin activitățile propuse la formarea unei 
culturi din care să rezulte mai multă transparență si deschidere din partea autorității 
publice locale iar din partea cetățenilor, mai mult interes, implicare și responsabilizare 
în rezolvarea problemelor – anticorupție. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea și asigurarea unor servicii 
publice eficiente și de calitate. 
Obiectiv specific 1. Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul 
fenomenului de corupție pentru 250 de cetățeni. 
Obiectiv specific 2. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din 
cadrul autorității publice de locale pentru 150 de angajați. 
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Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea accesului beneficiarilor la serviciile publice – 
dezvoltarea de instrumente în vederea creșterii asumării responsabilității la nivelul 
autorității publice locale –realizarea unui Ghid de bune practici anticorupție. 
 
Rezultatele finale în urma implementării proiectului: pe termen lung, va genera 
următoarele efecte pozitive: 

✓ Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la consecințele actelor de 
corupție; 

✓ Îmbunătățirea procesului de comunicare cu publicul; 
✓ Sporirea încrederii cetățenilor față de activitatea autorității publice locale; 
✓ Reducerea toleranței față de corupție; 
✓ Dezvoltarea activităților de susținere a campaniilor de prevenire a fenomenului 

corupție; 
✓ Creșterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor 

asociate; 
✓ Intensificarea sprijinului acordat autorității publice locale în vederea evaluării 

dimensiunii fenomenului de corupție; 
✓ Creșterea transparenței în autoritatea publică locală; 
✓ Gestionarea corectă a fondurilor publice; 
✓ Combaterea fenomenului corupției prin întărirea colaborării intra și 

interinstituționale și prin monitorizarea aplicării prevederilor legale; 
✓ Dezvoltarea unui control optimizat asupra fenomenelor de coruptie, prin 

dezvoltarea de bune practici și instrumente de prevenire și monitorizare. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 267.299,58 lei, valoarea eligibilă a proiectului este 
de 267.299,58 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă 261.953,59 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă suportată din Fondul Social European în cadrul Programului 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 este de 227.204,63, lei, valoarea 
eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 34.748,96 lei, iar cofinanțarea 
eligibilă din partea Municipiului Tulcea este de 5.345,99 lei. Valoarea neeligibilă, 
inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0 lei. 
 
Proiectul are o perioadă de implementare de 16 luni, data de începere a proiectului 
conform contractului de finanțare este 21/08/2018 iar data de finalizare 21/12/2019. 
 
Date contact:  
Telefon/Fax: 0240511440 / 0240517736 
Adresa e-mail: proiecte@primaria-tulcea.ro 
Pagina Web: www.primaria-tulcea.ro 
Persoana de contact: responsabil informare și promovare proiect – TOMA ANDREEA 
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