
                                                                 

 

Comunicat de presă referitor la proiectul „Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 
2016-2020 şi recomandări pentru viitor”, finanţat prin programul „Justiţie”, în cadrul Mecanismului 

Financiar Norvegian 2014-2021 

 
La data de 28 aprilie 2021, Ministerul Justiţiei a început implementarea proiectului „Evaluarea 
implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor”, cu un buget de 
495,000 euro, prin programul „Justiţie”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. 

Proiectul, implementat de Ministerul Justiţiei (MJ) în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), a fost dezvoltat cu scopul de a sprijini MJ din România pentru a avea o 
imagine de ansamblu cu privire la gradul de implementare al standardelor anticorupţie prevăzute de 
SNA 2016-2020. Parteneriatul cu OCDE a fost semnat la data de 7 iunie 2021. 

O altă componentă a proiectului vizează crearea unui nou portal care să permită MJ să colecteze şi să 
publice, periodic, informaţii referitoare la implementarea strategiei naţionale anticorupţie. Mai mult 
decât atât, portalul va avea rolul unei biblioteci de bune practici şi rapoarte internaţionale elaborate în 
materia integrităţii.  

Durata de implementare este de 9 luni, fiind programate următoarele activităţi: 
- elaborarea metodologiei de evaluare; 
- efectuarea unei revizuiri iniţiale şi pregătirea procesului de evaluare; 
- desfăşurarea procesului de evaluare şi elaborarea raportului; 
- dezvoltarea noului portal al Strategiei Naţionale Anticorupţie; 
- organizarea unor sesiuni de formare cu privire la meniul de administrare al portalului şi la 

instrumentele software necesare. 

Informaţii suplimentare:  
Ca Operator de Program pentru programul „Justiţie” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 
2014-2021, Ministerul Justiţiei va gestiona, pentru perioada 2018–2024, un buget de 57.294.118 euro, 
din care 48.700.000 euro reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei. 
  

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

 

Disclaimer: Proiect finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea grantului acordat 
proiectului este 495,000 euro. Obiectivul proiectului este evaluarea politicii anticorupţie din România. 


