
 

 
Conferința de încheiere a proiectului 

“Alege libertatea, spune “NU” corupției” 
- Marți, 23 iulie 2019 – ora 10:00 - 

Primăria Sectorului 2, strada Chiristigiilor, nr. 11-13, București 
 

Marți 23 iulie 2019, între orele 10:00 – 12:00, la sediul Primăriei Sectorului 2, strada 
Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, sala I.L. Caragiale, se va desfășura Conferința de încheiere a 
proiectului “Alege libertatea, spune “NU” corupției” – Cod SMIS 117676, proiect cofinanțat 
din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de 
Primăria Sectorului 2. 
 
Proiectul a demarat pe 05.09.2018, pentru o perioadă de 12 luni având un buget de 299.854,68 
lei din care 239.883,75 lei contribuție U.E. și contribuția națională ( 53.973,85 buget național 
și 5997,08 buget local). 
Proiectul a contribuit la creşterea capacităţii administrative și la îmbunătățirea calității 
serviciilor furnizate către cetățeni prin creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 
Primăriei Sector 2 și instituţiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 
Sectorului 2. 
 
Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

 Elaborarea a trei proceduri operaționale privind standardele de etică și integritate, 
combaterea corupției și gestionarea conflictelor de interese și a incompatibilităților, 
având la bază rezultatele analizei chestionarului aplicat angajaților Primăriei Sectorului 
2.  

 8 cursuri de formare profesională adresate grupului țintă format din 200 de persoane 
(aleși locali, personal de conducere și personal de execuție) care vor avea ca obiectiv 
creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor legale în domeniile de etică și 
integritate, combaterea corupției și gestionarea conflictelor de interese și a 
incompatibilităților. 

 Formarea a 20 de formatori dintre participanții la cursurile de formare profesională să 
devină vectori de diseminare pentru informațiile privind standardele de etică și 
integritate, anticorupție și pentru combaterea conflictului de interese care fac obiectul 
proiectului. 

 campanie video realizată; 
 25 de difuzări ale campaniei video la nivelul Primăriei Sector 2; 
 Un număr de 350 de cetățeni informați, conștientizați privind standardele de etică și 

integritate și măsuri de prevenire a corupției; 
 hartă interactivă a investițiilor de la nivelul Sectorului 2 realizată și operațională; 
 200 de cetățeni utilizatori ai hărții interactive. 

 

Persoană de contact: 
GEORGETA BONDARENCU - Manager de proiect 
Tel.: 021/209.60.00/int.122 

Email: georgeta.bondarencu@ps2.ro 
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