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Să spunem NU corupției

Apel: POCA/125/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și 
instituțiilor publice/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și 
instituțiilor publice

Solicitant: UAT județul Sibiu (lider) + Asociația Română pentru Transparență 

Stadiul proiectului: finalizat 

Valoarea proiectului: 

➢Total eligibile proiect: 342.295,48 lei 

➢Total nerambursabil proiect: 335.449,58 lei



Nevoi/probleme identificate 

➢lipsa unui standard de integritate la nivelul instituției şi a unor 
instrumente de aplicare a standardului de integritate;

➢lipsa unui mecanism de cooperare cu cu societatea civilă; 

➢nevoia de formare în domeniul prevenirii corupției/eticii/integrității; 

➢nevoia implementării unui sistem de avertizare a iregularităților și a 
posibilelor fapte de corupție.



Obiective, rezultate

Dezvoltarea unui standard de integritate, ca mecanism
aplicabil la nivelul CJ Sibiu, în corespondenţă cu SNA
2016-2020 şi raportat la SCAP, prin Elaborarea a
minimum 5 politici şi proceduri operaționale/de sistem, cu
indicatorii aferenți şi prin dezvoltarea unui sistem de
avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție
la nivelul instituţiei publice.

Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de

cooperare cu societatea civilă pentru monitorizarea și

evaluarea implementării măsurilor anticorupție la nivelul

CJ Sibiu, în scopul monitorizării şi evaluării implementării

măsurilor anticorupţie aplicabile la nivel de instituţiei, în

corelare cu Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020

Un standard de integritate și un manual de 
implementare dezvoltate la nivelul CJ Sibiu, în 
corespondenţă cu SNA 2016-2020 şi raportat la 
SCAP (proceduri de declarare cadouri, proceduri 
avertizare în interes public, declarații de vere, 
declarații de interese, etc.)   Un sistem de avertizare 
a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție, 
dezvoltat şi implementat. (linie telefonică dedicată 
semnalării de iregularități la nivelul CJ Sibiu și a 
instituțiilor din subordine) 

Un mecanism de cooperare cu societatea civilă 
pentru monitorizarea și evaluarea implementării 
măsurilor anticorupție la nivelul CJ Sibiu, dezvoltat şi 
implementat.



Obiective, rezultate

Creşterea nivelului de educaţie anticorupţie în

rândul personalului de conducere şi execuţie din

cadrul instituţiei CJ Sibiu, prin organizarea de

cursuri de formare/ perfecţionare în domeniul

prevenirii corupţiei, eticii şi integrităţii.

100 persoane însemnând personal din instituția 
publică - CJ Sibiu certificate la finalizarea cursurilor 
în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității.



Spre o administrație publică performată

Apel: POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), “Sprijinirea
autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să
implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-
2020

Solicitant: UAT județul Sibiu (lider) + Asociația Română pentru Transparență

Stadiul proiectului: finalizat

Valoarea proiectului:

➢Total eligibile proiect: 578.126,02 lei lei

➢Total nerambursabil proiect: 566.563,45 lei



Nevoi/probleme identificate 

Principala nevoie identificată în cadrul CJ Sibiu este nevoia de a îmbunatăți și extinde Sistemul de
management al calității. La nivelul instituției, au fost identificate o serie de nevoi și lipsuri în
implementarea Sistemului de management al calității, printre care se numără:

➢Procedurarea insuficientă a activităților; 

➢Lipsa unui sistem de delegare sarcini și activități;

➢Lipsa unei platforme de comunicare interdepartamentală;

➢Lipsa unui sistem de arhivare electronica a documentelor;

➢Lipsa Certificarii ISO 9001:2015; 

➢Insuficienta formare a personalului în domeniul managementului calității. 



Obiective, rezultate

Standardizarea proceselor de lucru la nivelul Consiliului Județean
Sibiu, asigurarea eficientizării acestora și corelării între sistemul de
management al performanței și calității cu sistemul de control intern
managerial existent la nivelul instituției, în scopul optimizării proceselor
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și consolidării
capacității instituționale a Consiliului Județean Sibiu.

Actualizarea și extinderea sistemului informatic de management al
proceselor și documentelor la nivelul Consiliului Județean Sibiu, prin
includerea de facilități inovative, în vederea dezvoltării și consolidării
unui Sistemul de Management al Calității și Performanței unitar și
eficient care va contribui la optimizarea proceselor orientate catre
beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru consolidarea
administrației publice 2014-2020, aprobată prin H.G. nr. 909/2014).

Elaborare CAF la nivelul CJ Sibiu 

Actualizarea si implementarea cerințelor ISO 9001:2015 la 
nivelul UAT CJ Sibiu și obținerea certificării ISO 9001:2015 
la nivelul CJ Sibiu 

Actualizare modul privind circulatia
documentelorImplementarea modulului de activitati si 
sarcini, capabilitate folosire semnatura digitala, 
Implementare modul de scanare si arhivare documente, 
Actualizare procese Registratura electronica, Dezvoltare si 
implementare platforma informatica in regim colaborativ, 
Dezvoltare modul de E-learning, care va permite derularea 
de cursuri de formare/perfecționare în cadrul instituției)



Obiective, rezultate

Îmbunatățirea cunoștințelor și abilităților a 80 de
persoane, reprezentând personal din cadrul Consiliului
Județean Sibiu privind implementarea, respectarea și
actualizarea continuă a standardelor de management al
calității, prin sesiunile de formare profesională clasică și e-
learning, acțiuni de networking și schimb de bune practici,
în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor prevazute de
OS2.1 și implicit de proiect pentru optimizarea proceselor
orientate către beneficiari.

Organizare cursuri de pregătire pentru angajații CJS pe 
tema managementul calității. 



Sustenabilitate. Inovare. Bunastare. Incluziune 
Sociala. Unitate. SIBIU - Strategia 2030

Apel: POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 
Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020

Solicitant: UAT județul Sibiu (lider) + Asociația Română pentru Transparență

Stadiul proiectului: în implementare

Valoarea proiectului:

➢Total eligibile proiect: 3.701.804,04lei

➢Total nerambursabil proiect: 3.627.767,96 lei



Nevoi/probleme identificate 

➢ Planificarea strategică existentă se bazează pe analiza diagnostic din 2009-2010, în condițiile în care 

problemele și nevoile cetățenilor, ale operatorilor economici, ale județului în general au evoluat foarte 

mult din acest moment

➢ Lipsa unor instrumente la îndemâna CJ și al funcționarilor care întocmesc planificarea bugetară pentru 

armonizarea bugetului cu planificarea strategică, prioritizare și bugetare multianuală

➢ Lipsa cadrului de dezvoltare strategică după 2020

➢ Lipsa bazei strategice pentru fundamentarea unor proiecte de dezvoltare și de investiții pe termen lung

➢ Lipsa unui sistem de arhivare electronică a documentelor

➢ Dezvoltarea doar de o manieră parțială, incompletă a serviciilor publice furnizate de administrația locală 

către cetățeni prin mijloace electronice și simplificate



Obiective, rezultate

Dezvoltarea capacității de planificare strategică și
fundamentare a deciziilor la nivelul Consiliului Județean
Sibiu, prin dezvoltarea de mecanisme de participare
publică, prioritizare a investițiilor și prin desfășurarea unui
exercițiu amplu de planificare strategică și a politicilor
publice permițând fundamentarea solidă a tuturor
investițiilor și deciziilor în perioada 2020-2030

Înființarea și funcționarea Consiliului Civic 
Consultativ

Elaborarea metodologiei de planificare detaliată a 
investițiilor și a celorlalte intervenții ale CJS 

Elaborarea unui instrument de sprijin metodologic

pentru fundamentarea tuturor deciziilor luate la

nivelul Consiliului Județean

Elaborarea analizei diagnostic privind starea socială, 
economică, de mediu și administrativă la nivelul
județului

Elaborarea strategiei de dezvoltare a județului Sibiu
pentru perioada 2021-2030 și elaborarea Planului
Strategic Instituțional pentru perioada 2021-2024



Obiective, rezultate

Creșterea accesului online la serviciile publice
gestionate de Consiliul Județean Sibiu și
instituțiile din subordinea sa în vederea
reducerii birocrației pentru cetățeni când
accesează servicii de sănătate.

Simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației, cu impact asupra modului
de interacțiune al Consiliului Județean Sibiu cu
cetățenii, prin dezvoltarea arhivei electronice, în
vederea eliminării erorilor și scurtării timpului de
așteptare pentru cetățeni pentru eliberarea
oricărui document sau emiterea oricărui răspuns.

Implementarea unei soluții tehnice pentru servicii
de sănătate furnizate online (dezvoltarea website-
urilor spitalelor, împreună cu aplicații destinate
realizării de programări online, vizualizării online a
rezultatelor analizelor medicale, vizualizării online a
dosarului medical înregistrat în spital, pe baza unei
conectări cu nume de utilizator și parolă)

Retro-digitalizarea documentelor din arhiva
Consiliului Județean Sibiu, DGASPC Sibiu și a
spitalelor din subordinea CJ Sibiu



Obiective, rezultate

Creșterea nivelului de competență a
personalului Consiliului Județean Sibiu și a
instituțiilor subordonate în vederea și
pentru gestionarea eficientă a soluțiilor
informatice care permit simplificare și
reducerea birocrației pentru cetățeni

Formarea personalului Consiliului Județean

Sibiu și a instituțiilor subordonate în vederea

implementării și asigurării sustenabilității

activităților proiectului în domeniul planificării

strategice și bugetare



Inovare prin Informatizare la nivelul Consiliului 
Județean Sibiu

Apel: CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, 
planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației
publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Solicitant: UAT județul Sibiu 

Stadiul proiectului: în implementare

Valoarea proiectului:

➢Total eligibile proiect: 2.994.179,76 lei

➢Total nerambursabil proiect: 2.934.296,16 lei



Nevoi/probleme identificate 

➢ Nevoia unei planificări strategice coerente și a unei dezvoltări armonioase a unui teritoriu prin care 
instituția să beneficieze de instrumente create special pentru a avea o viziune clară și de ansamblu 
despre resursele existente la un moment dat pentru un teritoriu stabilit. 

➢ Nevoia de eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a celor de desființare se 
realizează pe baza unor documente fizice a căror suprapunere este imposibila. 

➢ Nevoia existenței unei viziuni clare asupra teritoriului județului Sibiu – o modalitate de a vizualiza, 
carta, partaja, analiza si acționa asupra informațiilor despre comunitate. 

➢ Nevoia de furnizare a serviciilor administrative de calitate pentru cetățeni, firme și utilizatori din 
administrația locală, îmbunătățirea eficienței sectorului public, reducerea costurilor, simplificarea 
operațiunilor. 

➢ Nevoia de acumulare, unificare a informațiilor deținute de diverși actori (ex. Furnizori de utilități) în 
vederea simplificării și creșterii acurateței cu care se emit documentele (ex. Certificate de urbanism sau 
Autorizații de construire). 



Obiective, rezultate

Gestionarea eficientă a datelor de la nivel județean prin
implementarea soluției Geographical Information 
System, cu precădere în vederea eficientizării furnizării
de servicii urbanistice de calitate de către Consiliul 
Județean Sibiu 

Dobândirea de competențe, cunoștințe și abilități ale 
personalului Consiliului Județean Sibiu în domeniul
utilizării sistemului GIS

Sistem GIS implementat la nivelul Consiliului Județean Sibiu cu 
precădere pentru componenta urbanistică

Cursuri de instruire pentru personalul din cadrul CJ Sibiu în 
domeniul gestionării, utilizării sistemului GIS 



Vă mulțumim!
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