
 

 

Titlu proiect Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind 
dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie  
 

Cod proiect 152134/ SIPOCA 1151 
 

Cod apel POCA/923/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice 
 

Denumirea beneficiarului Sectorul 1 al Municipiului București și Direcția Generală 
Anticorupție din cadrul MAI 
 

Dată început 9 martie 2022 
 

Perioada de implementare martie 2022 – mai 2023 
 

Obiectivul general al 
proiectului/Scopul 
proiectului 

Scopul acestui proiect este a susţine aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în ceea ce 
priveşte creşterea gradului de implementare a măsurilor 
referitoare la prevenirea corupţiei pe termen lung prin realizarea 
unor activităţi specifice care se încadrează în Axa prioritară 2. 
“Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi 
transparente” şi care contribuie la îndeplinirea Obiectivul specific 
2.2 “Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice”. Obiectivul general al 
proiectului constă în creşterea gradului de implementare a 
măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei prin îmbunătăţirea, 
consolidarea şi dezvoltarea capacităţii administrative a Sectorului 
1 al Municipiului Bucureşti. 
 

Activități finanțate A1. Asigurarea managementului de proiect; 4 subactivități: A1.1 
Planificarea și coordonarea proiectului; A1.2 Cheltuieli indirecte; 
A1.3 Realizarea achizițiilor necesare pentru implementarea 
proiectului; A.1.4 Monitorizarea, evaluarea și raportarea 
activităților proiectului; 
A2. Realizarea informării și publicității proiectului; 1 
subactivitate: A2.1 Realizarea activității de informare, promovare 
și publicitate;  
A3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de identificare 
și prevenire a riscurilor de corupție la nivelul Sectorului 1 al 
Municipiului București; 2 subactivități: A.3.1 Elaborarea, 
implementarea și difuzarea procedurii operaționale privind 
managementul riscurilor de corupție la nivelul Sectorului 1 al 
Municipiului București; A.3.2 Elaborarea și implementarea 
Registrului riscurilor de corupție la nivelul Sectorului 1 al 
Municipiului București;  
A.4. Organizarea și derularea unor cursuri de formare profesională 
în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității; 1 



subactivitate: A 4.1. Elaborarea și organizarea cursurilor de 
formare în domeniul eticii, integrității și a managementului 
riscurilor de corupție cu personal din cadrul Sectorului 1 al 
Municipiului București;  
A.5 Organizarea și promovarea unei campanii de conștientizare 
privind riscul expunerii la fapte de corupție la nivelul Sectorului 1 
al Municipiului București; 1 subactivitate: A.5.1 Realizarea unei 
campanii de conștientizare privind riscul expunerii la fapte de 
corupție;  
A.6 Obținerea certificării sistemului de management anti-mită ISO 
37001; 3 subactivități: Realizarea auditului de diagnosticare în 
vederea certificării ISO 37001; A.6.2 Realizarea procedurilor 
operaționale în vederea conformării cu cerințele standardului ISO 
37001 și asigurarea formării angajaților; A.6.3 Obținerea 
certificării sistemului de management anti-mită SR ISO 37001 din 
partea unui organism acreditat. 
 

Rezultatele preconizate 1. Rezultat de proiect R1: Procedura operațională privind 
managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor 
preventive anticorupție la nivelul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1 al Municipiului București elaborată; 
2. Rezultat de proiect R2: Registrul riscurilor de corupție la 
nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 
Municipiului București elaborat; 
3. Rezultat de proiect R3: Campanie de conștientizare privind 
riscul expunerii la faptele de corupție promovată; 
4. Rezultat de Proiect R4: 60 de persoane certificate în urma 
participării la activitățile de formare/instruire în domeniul 
prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității; 
5. Rezultat de proiect R5: SR-ISO 37001:2017 – Sistem de 
management anti-mită la nivelul SUAT-ului - certificat. 
 
 

Valoare proiect 358.225,25 lei  
 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

335.069,01 lei  
 
 

Valoare contribuție proprie a 
liderului de parteneriat - 
Sectorul 1 al Municipiului 
București 
 

5.387,65 lei 

Valoare contribuție proprie a 
partenerului 1 - Direcția 
Generală Antocorupție 
 
 

17.768,59 lei 

 
 

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”  

Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro 
 
„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate 
asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.” 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 
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