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Aprobarea codului etic și de integritate al funcționarilor publici și al 

personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești 

PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE - CORUPȚIE 
 

 

Adrian Florin DOBRE, primarul Municipiului Ploiești, a aprobat codul etic și de integritate al 

funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului 

Ploiești, prin Dispoziția nr. 2118/20.05.2019.  

MUNICIPIUL PLOIEȘTI/cabinet primar, în calitate de Beneficiar, alături de Fundația Terra 

Mileniul III implementează în perioada noiembrie 2018 - aprilie 2020, proiectul „PROETIC: etică + 

transparență + integritate – corupție”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Existența unui Cod etic și de integritate la nivelul unei autorități publice definește valorile și 

principiile de conduită care trebuie aplicate în relațiile cu cetățenii, partenerii, colegii, etc. Principiile 

etice ce guvernează funcția publică și modul de exercitare a acesteia reprezintă cheia succesului către 

o administrație publică modernă, aliniată la standardele și exigențele europene actuale. La nivelul 

Municipiului Ploiești, a fost elaborat în 2014 Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al 

personalului contractual, însă prin intermediul experților contractați în cadrul proiectului, acest cod a 

fost adaptat.  

Prin existența și implementarea Codului de etică și integritate se urmărește creșterea calității 

serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației 

și a faptelor de corupție din administrația publică. 

 

 

Anexa nr. 1 

Data: 27/ 05 /2019 

http://www.ploiesti.ro/Dispozitii/2019/2118.pdf
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Despre proiect  

„PROETIC: etică + transparență + integritate – corupție” este un proiect prin care o instituție 

publică și o organizație non-guvernamentală vor adopta o serie de măsuri menite să prevină corupția și 

să crească nivelul de educație al personalului care își desfășoară activitatea în instituții publice și nu 

numai prin aplicarea normelor, măsurilor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție.  

Prin intermediul activităților proiectului se urmărește informarea, conștientizarea și 

responsabilizarea comunității și a personalului din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești cu privire la 

măsurile de anticorupție reglementate de legislația națională prin adaptarea Codului de etică și 

integritate; prin intermediul proiectului se vizează adoptarea unor mecanisme și proceduri prin care vor 

fi asigurate transparența; prin promovarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției și nu 

în ultimul rând, prin promovarea dialogului cu societatea civilă prin intensificarea implicării acesteia în 

procesul de monitorizare și evaluare a implementării măsurilor anticorupție adoptate. 

Conform contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului este 287.884,82 lei, din care 

282.127,11 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabila, iar entitatea finanțatoare este reprezentată 

de Uniunea Europeană.  

Mai multe detalii despre proiect, precum și etapele derulării acestuia vor fi publicate pe site-ul 

solicitantului și al partenerului. 

Cod proiect 118799 

Componenta 1 - CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul 

autorităților şi instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate 

Axa Prioritară - Administrație publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente 

Operațiunea -  Creșterea transparentei, eticii şi integrității în cadrul autorităților şi instituțiilor publice 

 

Contact beneficiar:                                                 Contact partener:     

Minodora Farcaș                                                      Georgiana-Cătălina Marcu 

Manager de proiect                                                   Expert comunicare 

0721048128, alina.farcas@ploiesti.ro                         0725425330, marcugeorgianacatalina@gmail.com 

http://www.ploiesti.ro/
http://terramileniultrei.ro/proiecte/
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