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❖ Linia de finanţare: Program 

Operaţional Capacitate 

Administrativă, Axa prioritară 2 

– Administrație publică și sistem 

judiciar accesibile şi 

transparente, Obiectiv specific 2.2: 

Creșterea transparenței, eticii și 

integrității în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice. 

❖ Autoritatea contractantă: Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene 

(MDRAPFE) 

❖ Autoritatea De Management: AM 

POCA. 

❖ Perioada de implementare a 

proiectului: 16 luni. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020 

 

 

SPUNEM NU CORUPȚIEI 

cod SIPOCA 418 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

OCTOMBRIE 2019 

Valoarea totală a proiectului: 399.841,20 lei 

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 

391.844,37 lei 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă 

în mod obligatoriu poziția oficială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului 

României 

 

 

Material gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPUNEM  
”NU” 

CORUPȚIEI 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 



 
www.poca.ro 

 

 

 

 

Alătură-te demersului nostru!  

Nu oferi și nu accepta să dai mită! Fii 

altfel!  

Alege integritatea! Spune și tu NU 

Corupției!  

Sesizează faptele de corupție: 

LINIA VERDE ANTICORUPŢIE 

0800.806.806 

 

Cursuri organizate în domeniile etică, 

integritate și prevenirea corupției: 180 de 

persoane: 

angajații Consiliului Județean: 101 funcționari 

publici, 4 consilieri - cabinet demnitar 

consilierii județeni: 35 persoane, inclusiv 3 

demnitari: președinte și vicepreședinți 

personal al instituțiilor subordonate: 20 manageri, 

20 de persoane care vor prelua atribuții de consilier 

etică 

 

Documente realizate în implementarea SNA 

2014-2020 

ANALIZĂ 2019 de evaluare a riscurilor și 

vulnerabilităților la corupție 

PROCEDURA DE SISTEM privind avertizarea în interes 

public; 

PROCEDURA DE SISTEM privind declararea cadourilor; 

PROCEDURA DE SISTEM privind completarea, 

transmiterea si publicarea declarațiilor de avere și 

declarațiiilor de interese; 

PROCEDURA DE SISTEM de evitare a conflictelor de 

interese; 

CODUL DE ETICĂ al funcţionarilor publici şi al 

personalului contractual din cadrul Consiliului Județean 

Mureș; 

PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea 

STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016 – 2020; 

Obiectiv general: 

Dezvoltarea și consolidarea capacității 

Consiliului Judeţean Mureş de 

eficientizare a activităţilor de prevenire şi 

combatere a coruptiei în administraţia 

publică locală; 

Promovarea integrității pentru 

îmbunătățirea performanțelor în activitate 

Transparentizarea procesului decizional, 

în acord cu așteptările beneficiarilor 

Obiective specifice: 

Implementarea la nivelul Consiliului 

Județean Mureș a prevederilor Strategiei 

Naționale Anticorupție 2016-2020; 

Dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor 

personalului și aleșilor locali din Consiliul 

Judeţean Mureş precum și a managerilor, 

respectiv consilierilor de etică din instituțiile 

subordonate pentru înţelegerea standardelor 

legate de etică, integritate şi transparenţă 

decizională; 

Informarea cetățenilor din județul Mureș 

cu privire la problematica corupției. 


