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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Ministerul Justiției a organizat, în data de 17 martie 2021, la București, conferința online de 
închidere a proiectului „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al 
Strategiei Naționale Anticorupție 2016–2020 de a sprijini implementarea măsurilor 
anticorupție”, cod SIPOCA 62, cod MYSMIS 119988, finanțat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).
La eveniment au fost prezentate activitățile desfășurate în perioada de implementare a 
proiectului și au fost discutate, cu precădere, rezultatele obținute cu privire la studiul 
criminologic privind cauzele şi factorii determinanți ai faptelor de corupție; campania de 
informare publică; modelul de bune practici la nivel național pentru implementarea măsurilor de 
transparență instituțională și de prevenire a corupției în cadrul administrației publice centrale; 
sesiunile de formare profesională în vederea creșterii gradului de educație anticorupție.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai platformelor de cooperare SNA, respectiv: platforma 
autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, platforma administrației publice 
centrale, platforma mediului de afaceri și platforma societății civile, precum și membri ai 
echipei de implementare a proiectului SIPOCA 62 din Ministerul Justiției, beneficiarul proiectului 
și Direcția Generală Anticorupție, partenerul de proiect.
În cursul evenimentului a avut loc și o prezentare a principiilor orizontale la nivelul proiectelor 
finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Informații de background:
Contractul de finanțare al proiectului „Consolidarea capacității administrative a secretariatului 
tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016–2020 de a sprijini implementarea măsurilor 
anticorupție” a fost semnat la data de 21 noiembrie 2017. Proiectul a avut o perioadă de 
implementare de 40 luni, și a avut ca beneficiar Ministerul Justiției, în parteneriat cu Direcția 
Generală Anticorupție.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.520.430,70 lei din care: 
• 2.116.755,06 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 403.675,64 lei - cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea instituțiilor și a autorităților din 
administrația publică în realizarea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție, respectiv: 
prevenire, educație, combatere, contribuind astfel la creșterea transparenței, eticii și 
integrității prin derularea unor activități specifice.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
• creșterea capacitații administrative a instituțiilor publice de la nivel central de a preveni si a 

reduce corupția (obiectiv specific 1);
• creșterea gradului de conștientizare a corupției în rândul cetățenilor și al personalului din 

instituțiile și autoritățile publice (obiectiv specific 2);
• creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul personalului din autoritățile și instituțiile 

publice de la nivel central (obiectiv specific 3).
Rezultatele proiectului vizează:
• instrumente de lucru generate de secretariatul SNA pentru a spori capacitatea administrativă a 

instituțiilor publice de la nivel central de a preveni și a reduce corupția;
• sondaje și campanii de informare și conștientizare publică implementate în vedere creșterii 

gradului de prevenire a corupției;
• sesiuni de formare profesională derulate în vederea creșterii gradului de educație anticorupție.

Mai multe detalii despre proiect şi activităţile implementate pot fi consultate la adresa de 
internet: https://sna.just.ro/, secţiunea SIPOCA 62. 
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