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Titlul proiectului: „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în 

administrația Județului Botoșani” Cod SIPOCA/ SMIS 1106/ 151928 

 

 

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Botoșani- Consiliul 

Județean 

 

 

 Consiliul Județean Botoșani derulează, în perioada 3-6 mai 2022, activitatea de 

“Îmbunătățire a cunoștințelor și competențelor personalului din autoritățile și 

instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției”, care 

presupune organizarea a două sesiuni de instruire, susținute de un expert cooptat în 

cadrul proiectului sus menționat. 

 Astfel, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, se desfășoară 

primele două sesiuni de instruire din cadrul proiectului, adresate unui număr de 42 

de persoane cu funcție de conducere din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului 

Județean Botoșani. 

 Participanții, alături de 43 de funcționari publici de conducere și de execuție din 

cadrul Consiliului Județean Botoșani care vor participa la următoarele două sesiuni de 

instruire, reprezintă grupul -țintă din cadrul proiectului. 

 Tematica  sesiunilor de instruire are în vedere implementarea metodologiei de 

evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție la nivelul instituțiilor, dar și 

subiecte legate de integritate, etică, conduită și deontologie profesională, transparență, 

anticorupție, declararea averilor, regimul incompatibilităților și al conflictelor de 

interese. 

 La finalizarea celor două sesiuni de instruire, participanții vor primi certificate de 

absolvire din partea organizatorilor, în urma unui proces de evaluare, prin care vor 

demonstra dobândirea unor noi cunoștințe și abilități.  

           Serviciile de instruire sunt asigurate de domnul lector Jean Andrei Fălcescu, prin 

S.C CertInspect Register S.R.L. București, în cadrul Contractului nr. 6627/05.04.2022,  

încheiat cu Consiliul Județean Botoșani. 

 Valoarea proiectului: 312,315.50 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă: 306.069,19 lei (valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 265.468,18 

LEI, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 40.601.01 lei și cofinanțarea 

eligibilă a beneficiarului: 6,246,31 lei. 

 Data începerii și finalizării proiectului: 05.10.2021-05.02.2022. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
www.poca.ro 

http://www.poca.ro/


 

 
 

 

 

                         

    

 
       
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

    
 

 


