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PROIECTELE SPRIJINITE PRIN POCA (I)
➢ „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice 

locale din regiunile mai puţin dezvoltate (cod SIPOCA 438/cod MySMIS 118753) – implementat

Valoarea totală: 299.748,50 lei

• 293.753,53 lei cheltuieli totale nerambursabile (98%)

• 5.994,97 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%)

Perioada de implementare a proiectului: 10 luni (05.09.2018 – 05.07.2019) 

➢ „Sisteme, standarde și procese eficientizate și optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Codlea”
(cod SIPOCA 485/cod MySMIS 119450) – implementat

Valoarea totală: 387.857,00 lei

• 380.099,86 lei cheltuieli totale nerambursabile (98%) 

• 7.757,14 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%).

Perioada de implementare a proiectului: 16 luni (17.07.2018 – 16.11.2019)
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PROIECTELE SPRIJINITE PRIN POCA (II)
➢ „Creșterea capacității administrative a autorității publice locale a Municipiului Codlea, în 

fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsurile de simplificare pentru cetățeni”(cod 
SIPOCA 552/My SMIS 126524) – implementare etapă finală

Valoarea totală a proiectului: 2.895.105,03 lei
• 2.837.202,93 lei valoarea eligibilă nerambursabilă (98%)
• 57.902,10 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%)

Perioada de implementare: 23 luni (15 ianuarie 2019 – 15 decembrie 2020)

➢ „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii municipiului Codlea” (Cod SIPOCA 
840/Cod MySMIS 136330) - în curs de implementare

Valoarea totală a proiectului: 3.781.165,50 lei, din care:
• 3.705.542,19 lei valoarea eligibilă nerambursabilă (98%)
• 7.5623,31 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%)

Perioada de implementare: 24 luni (16 iunie 2020 – 15 iunie 2022)
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PROBLEME LA CARE PROIECTELE RĂSPUND
➢ Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul Municipiului Codlea, prin intermediul unor activităţi care vizează

identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, realizarea de mecanisme şi proceduri anticorupţie şi aplicarea
unitară a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum şi îmbunătăţitrea cunoştinţelor şi
a competenţelor personalului propriu.

➢ Introducerea și implementarea unitară a instrumentului specific ISO 9001:2015, în vederea dezvoltării unui sistem optim,
unitar și performant de management al calității și al performanței, în cadrul administrației publice locale a Municipiului
Codlea.

➢ Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Codlea, prin simplificarea
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office
(adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și din perspectiva front-office, pentru serviciile publice
furnizate.

➢ Îmbunătățirea performanței administrative a Municipiului Codlea în ceea ce privește planificarea strategică și
implementarea măsurilor de simplificare administrativă de tip front- office și back-office în baza competențelor sale
partajate.
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REZULTATE OBȚINUTE (I)
Rezultatele în domeniul anticorupție:

➢O metodologie şi două seturi specifice de instrumente pentru elaborarea Raportului de evaluare a
riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere a acestora

➢ Procedura de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, a unor măsuri concrete, precum şi
modalităţi de monitorizare permanentă a aplicării acesteia

➢Un mecanism de cooperare cu societatea civilă, precum şi cu alte autorităţi/instituţii publice, privind
monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor anticorupţie

➢Ghid de bune practici care să vină în sprijinul unei mai bune înţelegeri a mecanismelor de aplicare a
cadrului legal în domeniul eticii şi integrităţii.

➢O campanie de educaţie anticorupţie dezvoltată şi implementată în rândul cetăţenilor.

➢ 55 de persoane (aleşi locali, personal de conducere şi de execuţie) instruite, pregătiți profesional pe
teme precum consilierea etică, gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților, sistemul de
raportare a iregularităților, prevenirea corupției și fraudelor
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REZULTATE OBȚINUTE (II)
Rezultate privind managementul calității:

1. Introducerea ISO 9001:2015

2. Plan de implementare,  manual al calității,  set de proceduri de sistem,  set de instrucțiuni de 
lucru.

3. Set de proceduri privind controlul documentelor, implementarea și monitorizarea sistemului 
calității

4. 55 de persoane instruite în domeniul managementul calității.
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REZULTATE OBȚINUTE (III)
Rezultate privind digitalizarea la nivelul Municipiului Codlea:

1. Platformă integrată (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) care va asigura accesul
online la serviciile publice gestionate de primărie, prin oferirea posibilității de descărcare/
completare/transmitere documente, plată electronică, semnătură electronică, notificări asupra
stadiului demersului (plăți posibile ex. impozit clădiri, impozit teren, impozit mijloace transport,
taxă ocupare domeniul public, închirieri, concesionări, asocieri, taxă reclamă publicitate/afișaj,
taxă firmă, taxă hotelieră, amenzi).

2. Terminal interactiv self-service pentru servicii electronice (depunere documente) într-o locație
cu aflux de cetățeni, prin accesarea unei aplicații software instalată pe terminal;

3. Soluție pentru managementul integrat al documentelor; Platformă integrată pentru arhivare
electronică; Arhivă digitalizată .

4. 55 de persoane instruite.
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REZULTATE PLANIFICATE
Rezultate privind planificarea strategică la nivelul primăriei:

1. Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Codlea pentru perioada 2021-2027

2. Planul Strategic Instituțional al Municipiului Codlea pentru perioada 2021-2022

3. Un ecosistem digital implementat – o soluție digitală prin care se poate accesa o platformă de
lucru pentru exercitarea competențelor partajate, în special în gestionarea sectorului asistenței
sociale (infrastructură digitală front-office și back-office)

4. Un set de 11 formulare digitalizate (ex. obținere alocație pentru susținere familie, ajutor social,
alocație de stat, concediu/indemnizație creștere copil, ajutor încălzire, drepturi persoane cu
handicap, etc.)

5. 60 de persoane instruite
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EFECTE  ALE PROIECTELOR ASUPRA PERSONALULUI  ȘI 
INSTITUȚIEI

Grupul țintă eligibil din cadrul prezentelor proiecte este de 55 persoane, format din:

- 33 persoane/personal din unitatea administrativ teritorială la nivel local al Municipiului Codlea, funcții
de conducere și de execuţie;

- 22 aleşi locali din unitatea administrativ teritoriala la nivel local al Municipiului Codlea, din care: 2
demnitari (1 primar, 1 viceprimar), 1 secretar, 1 administrator public și 18 consilieri locali.

Proiectele satisfac nevoile curente ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Codlea în ceea ce privește implementarea măsurilor obligatorii în conformitate cu:

➢ Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020 a seturilor de indicatori de performanţă, a
riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din Strategie şi a surselor de verificare, a inventarului
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei.

➢ Strategia pentru consolidarea administației publice 2014-2020 și Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.
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EFECTE  ALE PROIECTELOR ASUPRA COMUNITĂȚII 
LOCALE

• Urmare a implementării acestor proiecte cu fonduri europene, Municipiul Codlea este în măsură să ofere servicii de
calitate europeană cetățenilor și asigură accesul liber la informațiile de interes public.

• In această direcție serviciile publice oferite sunt în conformitate cu legislația și standardele europene, aplicând
transparența administratiei publice în raport cu celelalte instituții centrale și locale.

• După finalizarea proiectului ce viza managementul calității, Municipiul Codlea, din fonduri propii, a obținut certificarea ISO
9001:2015. Astfel este stabilit un mod organizat de desfășurare a activităților din instituțiile publice, bazat pe interacțiunile
între activități, dar și, cel mai important aspect, îmbunătățirea relației dintre administrația publică și cetățeni, dezvoltând
un sistem de management al calității îndreptat către satisfacția cetățenilor.

• Ecosistemul digital implementat prin proiect oferă cetățenilor posibilitatea interacțiunii în mediul online cu instutuția.
Trecerea în mediul virtual și implementarea platformei integrate „web based” va duce la proceduri simplificate pentru
cetățeni, reducerea birocrației și eficientizarea activității funcționarilor publici.
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