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BENEFICIAR FINANȚARE POCA 2014-2020:
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

2 proiecte finalizate
2 proiecte in implementare
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Sisteme și standarde comune – procese optimizate 
în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu

cod SIPOCA/SMIS 126/111029
CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai 
puțin dezvoltate să introducă managementul calității în  concordanță  cu Planul 

de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității

Contract finanțare nr. 93/18.04.2018
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OBIECTIV GENERAL 

-administrație publică mai performantă prin implementarea de sisteme de management moderne, 
orientate spre cetățean și funcționari publici mai bine pregătiți și eficienți care să presteze servicii publice 
de calitate

OBIECTIVE SPECIFICE
- Implementarea unui sistem de management al performanței în administrația publică orientat spre 
cetățeni în concordanță cu SCAP/CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a 
instituțiilor publice);
- Organizarea unui schimb de experiență cu instituții/organisme publice internaționale;
- Participarea unui număr de 40 de membri ai grupului țintă la sesiuni de pregătire în domenii de interes 
pentru creșterea calității resurselor umane din administrație și prestarea de servicii publice de calitate.
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• DURATA DE IMPLEMENTARE: aprilie 2018 – iulie 2019

• GRUP ȚINTĂ: 40 de funcționari de conducere și execuție din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu 

și aleși locali

• VALOARE TOTALĂ PROIECT: 424.709,50 lei, din care:

- 361.003,08 lei (85%), din Fondul Social European

- 55.212,23 lei (13%), contribuție nerambursabilă din bugetul național

- 8.494,19 lei (2%), contribuție din bugetul local
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REZULTATE / EFECTE ASUPRA PERSONALULUI SI INSTITUTIEI

- 40 de persoane (funcționari din aparatul de conducere și execuție al Primăriei Municipiului 
Giurgiu și aleși locali) pregătite profesional și certificate în urma cursurilor de perfecționare și 
specializare: Manager Imbunătățire Procese, Expert Achiziții Publice în vederea creșterii calității 

prestării de servicii publice către cetățeni

- Sistemul CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a instituțiilor publice) 
implementat la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu

- Schimburi de experiență cu instituții similare din Bulgaria și Grecia legate de implementarea de 
sisteme de management al calității în administrație, organizat și desfășurat în cadrul proiectului
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Servicii transparente către cetățeni - Administrație locală 
performantă (SETALP), cod  SIPOCA / MySMIS  437/118751

CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la 
nivelul autorităților

și institutiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. 
Operațiunea – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul

autorităților și instituțiilor publice

Contract de finanțare nr. 241/28.08.2018
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OBIECTIV GENERAL

-creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Giurgiu, prin intermediul unor activități care vizează 
identificarea ricurilor și vulnerabilităților la corupție, prin realizarea de mecanisme și proceduri 

OBIECTIVE SPECIFICE

- Creșterea capacitatii institutiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților în vederea unor acțiuni concrete și eficiente de 
prevenire și combatere a corupției.

- creșterea gradului de dezvoltare și implementare a unor proceduri de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la 
corupție, precum și a unor măsuri concrete și modalitati de monitorizare permanentă a aplicării acesteia, la nivel de UAT

- sustinerea dezvoltării și implementării unui mecanism de cooperare cu societatea civilă și alte autorități/instituții 
publice, prin inființarea unui grup de acțiune privind prevenirea și combaterea corupției (GAPCC) și prin dezvoltarea 
unor proceduri organizatorice și a mecanismului de cooperare și funcționare a GAPCC.
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DURATĂ IMPLEMENTARE: august 2018 – iunie 2019

GRUP ȚINTĂ:
- 64 de funcționari de conducere și execuție din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu și aleși locali 

- 40 funcționari de conducere și execuție din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu dupa cum urmează (8 
persoane din conducere, 32 de persoane din personal execuție),
- 24 aleși locali dupa cum urmează : 1 primar, 2 viceprimari, 1 secretar, 1 administrator public și 19 consilieri
locali)

VALOARE TOTALAPROIECT:          299.693,50 lei, din care:
- 254.739,48 lei (85%) - Fondul Social European 
- 38.960,15 lei (13%) - Buget de Stat
- 5.993,87 lei (2%) - Buget Local
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REZULTATE / EFECTE ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI /COMUNITĂȚII

• un raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilitaților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora care cuprinde 1 metodologie și 2

seturi specifice de instrumente pentru elaborarea acestuia

• o procedura de identificare a riscurilor și vulnerabilitaților la coruptie (masuri concrete si modalități de monitorizare a aplicarii acesteia)

• un mecanism de cooperare cu societatea civila, precum și cu alte autorități/instituții publice, privind monitorizarea și evaluarea

implementării măsurilor anticorupție (parteneriate)

• un instrument dezvoltat și diseminat de tipul unui ghid de bune practici care să vină în sprijinul unei mai bune întelegeri a mecanismelor

de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii si integrității

• o campanie de educație anticorupție dezvoltată și implementată în randul cetațenilor

• 64 persoane instruite in domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității (aleși locali, personal de conducere și de execuție)

SUSTENABILITATE

Grup de acțiune privind prevenirea și combaterea corupției (GAPCC) funcțional, cu întâlniri periodice
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PROIECTE COMPLEMENTARE

❖ Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primaria Giurgiu (MEPAM) - POCA  CP10/2018

- simplificarea furnizării serviciilor către cetățeni (tip ghișeu unic pentru servicii nepartajate)

- fundamentarea deciziilor și planificare strategică: Bugetare Participativă si Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027

- dezvoltare competențe personal

❖Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificării procedurilor administrative si reducerea 
birocratiei pentru cetateni in Municipiul Giurgiu (SEPAR)

- servicii partajate furnizate on-line către cetățeni prin noi module și sisteme informatice care să asigure interfața cu fluxurile deja
existente la nivelul Primăriei municipiului Giurgiu

- digitalizare arhiva

- fundamentarea deciziilor și planificare strategică: PMUD (Plan Mobilitate Urbană Durabilă) 2021-2027
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Vămulțumim pentru atenție!
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