
 

 

 

 

 Ianuarie 2023 

Județul Botoșani anunță finalizarea activităților proiectului:  

„Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în 

administrația Județului Botoșani” 

 
 Județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani, anunță în calitate de beneficiar, 
finalizarea activităților proiectului: „Sprijin pentru implementarea de instrumente 
anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/1106 SMIS 151928. 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2, O.S 2.2: Creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în acest sens fiind semnat cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contractul nr. 583 din 05.10.2021.  
 Obiectivul proiectului a vizat creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul 
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Botoșani- Consiliul Județean și instituțiilor 
subordonate. 

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:  
1. Elaborarea și adoptarea unei proceduri de sistem privind măsurile preventive 
anticorupție și indicatorii aferenți; 
2. Elaborarea și diseminarea Analizei Instituționale ce include percepția populației 
Județului Botoșani și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Botoșani și instituțiile subordonate, cu privire la fenomenul corupției în 
administrația publică locală; 
3. Organizarea unei campanii de informare și conștientizare cu privire la sesizarea faptelor 
de corupție și măsuri de prevenire a acestora derulate la nivelul instituției și județului 
Botoșani; 
4. Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici de conducere și execuție 
din cadrul Consiliului Județean Botoșani și al instituțiilor subordonate. 

Valoarea proiectului a fost de 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) şi cofinanțarea 
eligibilă a beneficiarului: 6,246,31 lei. 

Data de începere a proiectului a fost 5 octombrie 2021, iar data finalizării este 5 
februarie 2023, durata de implementare fiind de 16 luni.                                                                                                                                                 

                                                Manager Proiect: Corneschi Elena 
Tel: 0231/514712 

  consiliu@cjbotosani.ro 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
www.poca.ro 

Comunicat de presă 

mailto:consiliu@cjbotosani.ro

