
FINALIZAREA PROIECTULUI 
”Consolidarea capacității analitice a Municipiului Câmpina prin creșterea 

transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției”

MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de Beneficiar, a finalizat implementarea proiectului ”Consolidarea capacității analitice a Municipiului 
Câmpina prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției”, cod SIPOCA 1111 / Cod MySMIS2014+ 152213, 
în baza contractului de finanțare 586/12.10.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de 
Autoritate de Management.

Proiectul a fost finanțat prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta 
CP15/2021 pentru regiunile 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 în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității analitice a Municipiului Câmpina prin creșterea transparenței, eticii și 
integrității referitoare la prevenirea corupției, prin dezvoltarea de proceduri anticorupție, inclusiv a unor măsuri concrete și modalități de 
monitorizare permanentă a aplicării acestora, corelate cu campanii sectoriale de informare publică în vederea creșterii gradului de 
conștientizare a cetățenilor și a nivelului de educație anticorupție în rândul angajaților din administrația publică locală.

Rezultatele atinse punctual sunt următoarele: 

   Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în Primăria Câmpina:

• 1 Analiză de identificare a riscurilor și vulnerabilităților în vederea realizării de acțiuni concrete și eficiente de combatere a corupției;

• 1 set de documente aferente Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

• 1 Ghid de bune practici privind mecanismele de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității;

• 1 Certificare de Sistem de management anti-mită ISO 37001:2016;

• 1 Sondaj al percepției publice privind aspecte legate de corupție și analiză a rezultatelor;

• 1 campanie sectorială de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare și a cetățenilor.

   Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea 
corupției

• 20 de persoane instruite în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și de dobândire de competențe privind etica și integritatea;

• 2 persoane instruite ca auditori interni ISO 37001:2016.

Valoarea totală a proiectului a fost de 413.982,00 lei, iar valoarea nerambursabilă de 405.702,36 lei (valoare nerambursabilă din FSE 
351.884,70 lei + valoare nerambursabilă din bugetul național 53.817,66 lei). 

Durata de implementare a proiectului a fost de 14 luni: respectiv de la data de 12.10.2021 până la data de 12.12.2022. 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la Primăria Municipiului Câmpina, Adresa: Bulevardul Culturii nr. 18, județul 
Prahova, cod poștal 105600, România, website: www.primariacampina.ro.

Persoana de contact: Manager de proiect – Ștefănescu Niculina, telefon: 0751018540, e-mail: niculina.stefanescu@primariacampina.ro.
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