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INTEGRITATE ȘI TRANSPARENȚĂ 

COD SIPOCA 1104, COD MySMIS 151884 
 

Municipiul Târgu Jiu, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare numărul 584/07.10.2021, anunţă 

începerea implementării Proiectului “INTEGRITATE ȘI TRANSPARENȚĂ”, cod SIPOCA 1104, cod 

MySMIS 151884, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, axa prioritară 2. 

Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea 

transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. 

Obiectiv general:  

- Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul UAT Municipiul Targu Jiu prin implementarea 

măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile 

publice. 

Obiective specifice:  

- Consolidarea integrității și eficienței măsurilor anticorupție prin introducerea și certificarea 

standardului ISO 37001 în Primăria municipiului Târgu Jiu. 

- Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin implementarea metodologiei de 

identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie. 

- Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției prin 

organizarea unei campanii online de educație anticorupție adresate cetățenilor din Municipiul Târgu 

Jiu. 

- Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din Primăria municipiului Târgu Jiu în 

ceea ce privește prevenirea corupției. 

 Rezultate așteptate: 

- Standardul ISO 37001 implementat în Primăria Municipiului Târgu Jiu. 

- Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție implementată în Primăria 

Municipiului Târgu Jiu. 

- Campanie on-line de educație anticorupție adresată cetățenilor din Municipiul Târgu Jiu 

implementată. 

- 80 salariați ai UAT Municipiul Târgu Jiu certificați la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii 

corupției, transparenței, eticii și integrității. 
 

Valoarea totală a proiectului: 333.081,00 lei  

Valoarea cofinanțării UE: 283.118,85 lei. 

Data începerii: 7 octombrie 2021  

Perioda de implementare: 7 octombrie 2021 - 7 noiembrie 2022 

Persoană de contact: 

Manager Proiect – Corina Șuță 

Tel. 0253/215.122 

Fax  0253/214.878 

Email : sutacorina@gmail.com             
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