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Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, implementează în parteneriat cu Directia Generală
Anticorupţie proiectul "Anticorupţie prin etică, integritate si transparenţă ta nivelul judetului Teleorman", cod
SIPOCA 1114/cod MySMIS 151850, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, cofinanţat din
Fondul Social European. 

Valoarea totală a proiectului este de 300.354,57 lei. Valoarea cofinantării Uniunii Europene este de 255.301,38 lei, 
din care 199.685,97 lei pentru liderşi 55.615,41 lei pentru partener. 

Durată de implementare a proiectului este de 16 luni, data începerii: 30.12.2022, data finalizării: 30.04.2023. 
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea eticii, integritătii si transparentei la nivelul Consiliului

Judeţean Teleorman prin reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie', creşterea gradului de informare cu
privire la impactul fenomenului corupţiei şi educarea personalului prin conştientizarea faptelor de corupţie. 

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: 
-realizarea unui ghid de bune practici, standarde de etică şi integritate;
-implementarea şi certificarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001 :2016;
-realizarea unei campanii de informare, conştientizare şi educare anticorupţie; 
-instruirea personalului în vederea aplicării măsurilor de prevenire a corupţiei. 
Începând cu luna octombrie 2022, în cadrul proiectului se derulează campania de informare, constientizare si

educare anticorupţie. Activitatea constă în organizarea de întâlniri cu tematica "Informare, consi:ientizare si
educaţie anticorupţie" în cele cinci municipii/oraşe ale judeţului Teleorman, cu reprezentanţii UAT-urhor situate în
jurul centrelor urbane. 

În cadrul întâlnirilor, prezentarea materialelor privind informarea, conştientizarea si educarea anticorupţie,
va fi realizată de către experţi ai partenerului în proiect - Direcţia Generală Anticorupţie. Vor fi diseminate materiale
promoţionale realfzate prin proiect, constând în afişe si pliante cu caracter fnformativ, care vor fi împărtite la nivelul
localitaţilor rurale de catre reprezentanţii UAT-urilor. 

Campania de informare, conştientizare şi educare anticorupţie se va desfăşura în fiecare lună, într-o singura
zi, 2 ore fiind alocate întâlnirii cu reP.rezentantii UAT-urilor din zona oraşului în care va avea loc evenimentul, iar 2 ore
vor fi alocate dialogului cu cetăţenii. Ultima 'Întâlnire din cadrul campaniei de informare, conştientizare si educare
anticorupţie va fi organizată la sediul Consiliului Judeţean Teleorman, cu reprezentanţi ai instituţiilor subordonate
consiliului şi ai instituţiilor publice din judeţ. 

Obiectivele campaniei ating aspecte referitoare la obligaţiile care derivă din calitatea de funcţionar public, 
atitudinea în faţa unor posibile fapte de corupţie, conştientizarea cetăţenilor despre necesitatea semnalării faptelor
de corupţie despre care iau cunoştinţă prin apelarea Call Center Anticorupţie 0800 806 806. 

Detalii suplimentare se pot obtine la: tel. 0247/311201, fax 0247/421193, e_mail: cjt@cjteleorman.ro,
proiecteteleorman@gmail.com, Consiliul Judetean Teleorman, Alexandria, str. Dunării, nr. 178, CP 140047,
jud.Teleorman. 
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Proiect cofinanţat din Fondul Sodat European prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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