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Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, în calitate de
beneficiar, a semnat trei contracte de finanțare în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020 în valoare totală de 1.113.284,64 lei din care FSE:
946.292,00 lei.
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I.„Integritate prin transparență – ANTICOR ARAD”, cod

SIPOCA/SMIS: 408/116692 (Contract de finanțare 221/09.08.2018)

Valoarea totală a proiectului: 

373.907,08 lei 

• din care:

• cheltuieli totale nerambursabile FSE (85%):         317.821,02 lei

• cheltuieli totale nerambursabile BN (13%):             48.607,91 lei

• contribuție proprie(2%):                                           7.478,15 lei

Durata proiectului: 19 luni, respectiv 09.08.2018- 09.03.2020 
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II. „Implementarea, certificarea sistemului de management al calităţii

conform standardului ISO 9001 la Consiliul Judeţean Arad”, cod

SIPOCA/SMIS: 465/119520 (Contract de finanțare 181/11.07.2018)

Valoarea totală a proiectului: 272.897,56 lei 

din care:

- cheltuieli totale nerambursabile FSE (85%): 231.962,98 lei

- cheltuieli totale nerambursabile FN (13%): 35.476,62 lei

- contribuţie proprie (2%): 5.457,96 lei

Durata proiectului: 29 luni, respectiv  11.07.2018-11.12.2020
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III. „Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad”, cod

SIPOCA/SMIS: 676/129702 (Contract de finanțare 423/09.09.2019)

Valoarea totală a proiectului: 466.480,00 lei 

din care:

- cheltuieli totale nerambursabile FSE (85%): 396.508,00 lei

- cheltuieli totale nerambursabile FN (13%): 60.642,40 lei

- contribuţie proprie (2%): 9.329,60 lei

Durata proiectului: 23 luni, respectiv 09.09.2019 – 31.07.2021
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Rezultatele proiectelor (I)

• A fost elaborat și implementat Codul de conduită, etică profesională și integritate;

• Au fost elaborate șase proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție:

- procedura privind declararea averilor și intereselor; 

- procedura privind transparența decizională; 

- procedura privind accesul la informații de interes public, 

- procedura privind declararea cadourilor; 

- procedura privind evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate; 

- procedura privind consilierea etică la nivelul Consiliului Județean Arad.

• A fost organizată o campanie de informare în 11 localități din județul Arad în vederea creșterii gradului de

conștientizare, a nivelului de educație anticorupție și a promovării bunelor practici anticorupție. Campania de

informare a fost adresată personalului și aleșilor locali din autoritățile publice locale;

• A fost organizat un curs de formare cu tema ”Etica și integritatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice” la

care au participat 55 de persoane, printre care: consilierul de etică, personal de conducere din cadrul UAT

Județul Arad si consilieri județeni.
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Rezultatele proiectelor (II)

• A fost implementat, la nivelul Consiliului Județean Arad, Sistemul de management al calității ISO

9001:2015;

• A fost emis certificatul care atestă îndeplinirea cerintelor standardului ISO 9001:2015 la nivelul

Consiliului Județean Arad;

• A fost organizată o campanie de informare, în nouă oraşe din judeţul Arad, în vederea creşterii

gradului de conştientizare şi a promovării sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015;

A fost organizată o instruire a personalului Consiliului Județean Arad cu privire la implementarea

standardului ISO 9001:2015. Două persoane din cadrul instituţiei au fost instruite și ca auditor

intern al sistemului de management al calităţii conform ISO 9001:2015;

• S-a implementat un modul de management al documentelor calităţii pentru ISO 9001:2015 care

asigură accesul tuturor angajaţilor la manualul calităţii, formulare şi documente ISO, starea

documentelor, căutare, editare, raportare şi arhivare

• S-a implementat un modul de integrare a aplicaţiei Cereri Portal cu noul site al Consiliului

Județean Arad.
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Rezultatele proiectelor (III)

• Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Județului Arad pentru perioada 2021-2027

• Elaborarea a două strategii sectoriale (Culturală, Eficiență energetică a Județului Arad pentru
perioada 2021-2027)
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Problemele la care proiectele răspund (I)

Consiliul Județean Arad, ca și autoritate publică locală, trebuie să respecte prevederile Strategiei
Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020. La nivelul instituției s-au identificat câteva aspecte care nu erau
conforme cu prevederile și solicitările SNA sau nu erau implementate, în cadrul instituției. Este vorba
despre:

• Generarea unui index al integrităţii în cadrul administraţiei publice locale prin agregarea indicatorilor
privind incidentele de integritate, evaluarea calităţii serviciului de către public şi transparenţa
instituţională;

• Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local şi
promovarea bunelor practici anticorupţie;

• Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a
reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi
integrităţii;

• Elaborarea/actualizarea şi implementarea codurilor de conduită la nivelul instituţiilor administraţiei
publice locale.
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Problemele la care proiectele răspund (II)

• Inexistența unui sistem coerent şi transparent de proceduri care să simplifice circuitul
documentelor şi să scurteze termenul de soluţionare a acestora;

• Lipsa unei modalități de analizare a activităţilor, care să aibă ca rezultat o mai bună măsurare
a performanţelor;

• Cadru insuficient privind comunicarea/instruirea internă la toate nivelurile instituției;

• Lipsa unui proces privind identificarea activităţilor defectuoase cu impact asupra costurilor şi
de corectare a lor;

• Lipsa unui proces privind îmbunătăţirea continuă a procedurilor instituţiei:

• Lipsa unui feed-back din partea cetățenilor cu privire la nivelul de mulțumire a acestora
referitor la activitatea instituției.
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Problemele la care proiectele răspund (III)

- Strategia de dezvoltare a judeţului Arad este valabilă până în anul 2020 și trebuie actualizată;

- Lipsa unor strategii sectoriale în domeniile: cultură, eficienţă energetică;
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Efecte asupra personalului și asupra instituției:

• Prin implementarea acestui proiect și prin atingerea rezultatelor, Consiliul Județean Arad a
continuat demersul de prevenire a corupției și de creștere a transparenței actului administrativ.
Prin realizarea codulului de conduită, etică profesională și integritate s-au stabilit regulile morale la
care trebuie să adere toți angajații Consiliului Județean Arad și a căror respectare este de natură
să sporească încrederea cetățenilor în serviciile oferite.

• S-a continuat consolidarea unei culturi instituționale a integrității și a unui climat etic prin care se
determină personalul să acționeze cu încredere reciprocă și profesionalism în slujba cetățeanului.

• Activitatea consilierului de etică a devenit mult mai cunoscută de către angajații instituției.

• Procedurile și Codul de conduită elaborat, precum și Organizarea campaniei de informare au fost
de un real ajutor în activitatea Consiliului Județean Arad care trebuie să se plieze și să
implementeze prevederile SNA 2016-2020.

Efectele asupra comunității locale:

Creșterea gradului de conștientizare, a nivelului de educație anticorupție și a promovării bunelor
practici anticorupție.
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Efecte asupra personalului / asupra instituției / comunității locale:

Pornind de la principiul îmbunătăţirii continue a performanţelor, luând în considerare necesităţile
tuturor părţilor implicate (cetăţeni, furnizori, angajaţi, colaboratori) şi conştientizând creşterea
continuă a aşteptărilor locuitorilor judeţului Arad, Consiliul Judeţean Arad a apreciat ca necesară
implementarea unui sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului ISO
9001:2015, care s-a finalizat prin certificarea instituţiei, respectiv obţinerea certificatului ISO
9001:2015;

Prin certificarea ISO 9001:2015, instituţia comunică tuturor părţilor interesate că principalul ei obiectiv
îl reprezintă calitatea, definită ca respectarea de către serviciile publice furnizate a tuturor cerinţelor
cetăţenilor, precum şi faptul că toate aspectele organizaţiei (performanţele proceselor, competenţa
personalului, serviciile) se îmbunătăţesc în mod continuu.

Prin proiect, s-a implementat un sistem de instruire internă care se organizează la nivelul fiecărui
compartiment în funcție de necesități (ex. o dată pe lună/semestrial/trimestrial). Anual, are loc
activitatea de Analiză de management, efectuată de managementul instituției, prin care se analizează
ce s-a realizat din planul de acțiune stabilit la începutul fiecărui an, propunându-se măsuri de
îmbunătățire, dacă este cazul.

S-a stabilit o modalitate de interacționare cu cetățenii pentru asigurarea feed-backului prin
completarea unui chestionar încărcat pe site-ul CJA cu privire la evaluarea activității consiliului
județean.
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Efecte asupra personalului / asupra instituției / comunității locale:

Strategia de dezvoltare a judeţului Arad pentru perioada 2021-2027 va determina direcţiile de 
dezvoltare, ritmul şi nivelul acestei dezvoltări, va eficientiza activitatea autorităţilor publice locale în
gestionarea problemelor la nivel judeţean, în utilizarea resurselor financiare. Se va promova judeţul
Arad, și se vor atrage fonduri nerambursabile pentru a implementa proiectele planificate. Obiectivul
Strategiei este de a oferi Consiliului Judeţean Arad un instrument metodologic şi legal pe baza căruia
acesta să poată structura şi planifica implementarea pachetului de politici, programe şi proiecte pe 
termen mediu şi lung.

Elaborarea unei strategii sectoriale în domeniul cultural este deosebit de importantă şi necesară în
vederea identificării surselor de finanţare pentru promovarea a tot ce înseamnă fenomen cultural, la 
nivel de judeţ.  

În viitoarea perioadă de programare se urmărește dezvoltarea şi promovarea de noi investiţii în
domeniul energetic, în acest sens, fiind necesară elaborarea unei strategii sectoriale de eficienţă
energetică.
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Proiectele sunt complementare cu o inţiativă anterioară a UAT Județul Arad, respectiv „Eficientizarea
organizaţională la nivelul Consiliului Judeţean Arad şi a instituţiilor subordonate”, cod SMIS 16095,
finanţat prin PODCA 2007 – 2013, în cadrul căreia au fost organizate cursuri pentru aparatul propriu şi
instituţiile subordonate, fiind instruiți 180 angajaţi.

Valorile care stau la baza dezvoltării unei administraţii publice sunt transparenta, profesionalismul,
predictibilitatea şi adecvarea la nevoi, toate subsumate interesului public. Consiliul Judeţean Arad îşi
propune ca în continuare să fie deschis şi receptiv la soluţii inovatoare, cu resurse umane competente
care gestionează proiectele finanțate din fonduri europene în mod eficient.

Se doreşte continuarea accesării de fonduri europene prin intermediul altor proiecte, care ar contribui
la cresterea transparenţei la nivelul instituției, implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor
administraţie pentru cetăţeni, îmbunătăţirea managementului calităţii în instituţie și digitalizare.

După anul 2020 va urma o nouă perioadă de programare pentru fondurile structurale şi va fi necesară
stabilirea unui cadru de dezvoltare în contextul corelării cu obiectivele la nivel european, naţional şi
regional. Din punct de vedere operaţional, Strategia de dezvoltare a județului Arad pentru perioada 
2021-2027 va cuprinde planuri de bază care trebuie coordonate în cadrul legislativ existent, pe baza
unor analize de necesităţi. Strategia va constitui baza coordonării investiţiilor multi-anuale şi a pregătirii
administraţiei publice locale pentru absorbţia fondurilor europene planificate pentru perioada următoare
de programare. 
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