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  ANUNȚ  
                                                                                                                                   20.09.2022 
 

 
 Integritate, etică și strategie anticorupție în Municipiul Roșiori de Vede”,  

COD SMIS 152202/COD SIPOCA 1110 
 
 

Workshop-uri de diseminare a rezultatelor din cadrul activității A2.1 
Analiza planurilor sectoriale, workshop-uri de evaluare riscuri si de implementare masuri anticoruptie si 

implementarea de mecanisme care faciliteaza punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si 
integritatii, a proiectului ”Integritate, etica si strategie anticoruptie in Municipiul Roșiori de Vede” 

 
 
          Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Roșiori de Vede implementează  proiectul Integritate, 
etică și strategie anticorupție în Municipiul Roșiori de Vede”, COD SMIS 152202/COD SIPOCA 1110, cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 
         Obiectivul general îl reprezintă prevenirea corupției, creșterea transparenței, eticii și integrității în 
cadrul instituției UAT Municipiul Roșiori de Vede prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, 
aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate și îmbunătățirea 
cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OS1: Creșterea nivelului de integritate și rezistență la riscurile generate de corupție în cadrul UAT 
Municipiul Roșiori de Vede prin realizare de documente specifice. 
OS2: Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor generate de corupție atât în rândul cetațenilor cât 
și al personalului din administrația publică. 

     OS3: Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului din cadrul Primăriei Roșiori de Vede. 

Conform cererii de finanțare 152202 din cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă, Activitatea A2.1 se încheie cu realizarea a 3 workshop-uri distincte cu scopuri 
diferite.  

 
- Primul va fi pentru prezentarea planului de implementare și a ghidului de bune practici și stabilirea 

responsabililor în toate instituțiile implicate și indicarea unor direcții clare de activități.  
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- -Al doilea workshop va avea rol de raportare, monitorizare și control al activităților deprinse până în 
acel moment,  
 
 

- iar cel de-al treilea laborator va avea rolul de monitorizare, control și auditare a întregii activități 
deprinse pe perioada de implementare a proiectului și stabilirea direcțiilor de continuare a activităților 
și după finalizarea proiectului.  
 

În cadrul acestor workshop-uri vor fi discutate și dezbătute teme ce țin de inovativitatea, 
egalitatea de șanse, nediscriminare și egalitate de gen și dezvoltarea durabilă și este necesară 
prezența membrilor Grupului Țintă al proiectului, ce se ragăsesc în tabelul de mai jos. 

Workshop-urile se vor desfășura la Direcția de Cultura, Creație, Educație și Sport a 
Municipiului Roșiori de Vede, în zilele de 22, 23 și 26 Septembrie 2022 începând cu orele 
10:00.  

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 401,409.98 LEI din care cheltuieli totale nerambursabile: 
393,381.78 LEI și cheltuieli totale contribuție proprie: 8,028.20 LEI 
 

Data de finalizare a proiectului este 29.10.2022. 
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