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U.A.T. Sebeș a implementat/implementează un număr de 4 proiecte finanțate prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă (POCA):

1. „Îmbunătățirea managementului calității în Municipiul Sebeș” cod SIPOCA 121/MySMIS 110755 (durata proiectului: 16 luni, conform
contractului de finanțare nr. 66/14.02.2018. Valoarea totală a proiectului 414.629,32 lei)

2. ”Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Municipiului Sebeș” cod SIPOCA 436/MySMIS 118740; (durata
proiectului: 16 luni, conform contractului de finanțare nr. 219/09.08.2018. Valoarea totală a proiectului 275.629,74 lei)

3. ”Administrație modernă. Creșterea calității proceselor” cod SIPOCA/MySMIS: 574/126539 (durata proiectului: 30 luni, conform contractului
de finanțare nr. 330/28.03.2019. Valoarea totală a proiectului 3.608.415,08 lei)

4. “Administrație deschisă pentru cetățenii municipiului Sebeș”, cod SIPOCA 855/MySMIS2014 136017 (durata proiectului: 30 luni, conform
contractului de finanțare nr. 537/09.07.2019. Valoarea totală a proiectului 2.466.945,02 lei)

Valoarea acestora (din care FSE)

• Valoarea totală a proiectelor este 6.765.619,16 - din care Finanțarea nerambursabilă FSE este 5.694.941,49
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Problemele la care proiectele răspund:

- Implementarea unui management performant, printr-o abordare coerentă și coordonată a aspectelor referitoare la
procesul decizional, resursele umane, tehnologia informației, procesele interne, asigurarea calității ca premise ale
dezvoltării viitoare a Sistemului de Management al Calității și ale îmbunatățirii calității serviciilor publice;

- Creșterea capacității administrative de a preveni și reduce corupția în ansamblul instituțiilor publice locale din UAT Sebeș
prin aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate și îmbuntățirea cunoștințelor și
competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției;

- Îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Sebeș,
județul Alba, din Regiunea Centru, prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și
naționale (elaborare criterii de planificare a investițiilor, servicii de digitizare și implementarea unui sistem informatic
pentru eficientizarea serviciilor de baza din cadrul instituției);

- Simplificarea accesului la servicii pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale și în creșterea calității și eficienței
serviciilor publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Sebeș, județul Alba, din Regiunea Centru, prin investiții integrate și
complementare conform reglementărilor europene și naționale.
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Rezultatele obținute: 

- Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația
publică locală (CAF implementat la nivelul instituției) ;

- Dezvoltarea unui Ghid de bună practică privind integrarea SMC cu SCIM în cadrul UAT și evaluarea performanțelor SMC pe
baza Modelului CAF;

- Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii
măsurilor/acțiunilor vizate; (peste 200 de participanți la cursuri de instruire);

- Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile
publice;

- Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe
termen mediu și lung;

- Implementarea de sisteme informatice pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru
cetățeni și eficientizarea serviciilor de bază și partajate; etc.
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Rezultatele obținute: 

- 6 Conferințe de informare/conștientizare privind activitățile și rezultatele proiectelor implementate în cadrul POCA;

- 16.000 de unități arhivistice digitizate;

- Comunicate de presă și materiale informative privind activitățile proiectului;

- Evaluare impact în mediul online: 665 total accesări ale site-ului primăriei în secțiunea Finanțări nerambursabile atrase.

- Campanii cu sesiuni de informare cu privire la: importanta protectiei mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu
și tema schimbărilor climatice; promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără
discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală;

- Rapoarte, analize, ghiduri, proceduri, studii și sondaje realizate: Studiu privind opinia cetățenilor și a personalului din
instituțiile și autoritățile publice pe aspecte legate de corupție; Analiza si evaluarea planului de actiune de combatere a
coruptiei; Ghid de bune practici pentru prevenirea corupției în administrația publică; Elaborarea de criterii de prioritizarea
a investițiilor în următoarele sectoare: educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport) pentru
realizarea bugetului aferent anului 2021; Ghid de bună practică privind integrarea SMC cu SCIM îm cadrul UAT și evaluarea
performanțelor SMC pe baza Modelului CAF; etc.
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Efectele asupra personalului și asupra instituției:

- În contextul în care cerințele beneficiarilor serviciilor publice sunt tot mai numeroase și mai diversificate, administrația

publică trebuie să se adapteze în permanență pentru a răspunde prompt și eficient nevoilor părților interesate, prin

identificarea permanentă de surse/resurse noi care să contribuie la o mai bună furnizare a serviciilor oferite de

administrație beneficiarilor.

- Prin implementarea proiectului persoanele și instituțiile aparținând grupului țintă vor beneficia de cursuri, politici, norme
și analize în scopul prevenirii corupției, creșterii transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor
publice. De asemenea cetățenii vor beneficia de campanii de conștientizare, de prevenire și vor avea la dispoziție
instrumente de semnalare a posibilelor acte de corupție sau încălcare a eticii la nivel de municipiu.

- U.A.T Sebeș va beneficia de îmbunătățirea comunicării și circuitul informațional între compartimente cât și cu cetățenii,
între nivelurile ierarhice și cele funcționale.
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Efectele asupra comunității locale:

- Implementarea instrumentului CAF în cadrul Sistemului de management al calității va contribui la modernizarea și

eficientizarea proceselor și activităților Primăriei Municipiului Sebeș și va aduce un plus de valoare, cu efecte pozitive pe

termen lung asupra gradului de satisfacție a cetățeanului și asupra îndeplinirii obiectivelor prevăzute în STRATEGIA DE

DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ 2014-2020 a Municipiului Sebeș.

- Efectele/rezultatele pozitive pe termen lung sunt scăderea nivelului de corupție la nivelul întregii țări, alinierea României la
standardele europene, educația societății în spiritul eticii și integrității, dezvoltarea economică a țării.

- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare
a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate

- Îmbunătățirea comunicării și circuitul informațional între compartimente, cât și cu cetățenii între nivelurile ierarhice și cele
funcționale. Implementarea unor sisteme informatice performante, care vor veni atât în sprijinul activității funcționarilor
din cadrul primăriei, cât mai ales, vor aduce o eficientizare în ceea ce privește relația cu cetățeanul.
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Sustenabilitate și complementarități/sinergii cu alte proiecte finanțate din alte programe.

În lumea în care trăim cetățeanul devine din ce în ce mai conștient de drepturile sale, în completarea obligațiilor pe care
Statul așteaptă ca acesta să și le îndeplinească, iar această situație este generată de schimbările prin care trece administrația
publică din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de eguvernare destinate cetățenilor și mediului de
afaceri, completat cu mobilitatea oferită de echipamentele moderne de comunicații electronice, duce utilizarea tehnologiilor
Internet la un alt nivel în cadrul comunităților din România și din întreaga Uniune Europeană.

În contextul actual marcat de folosirea pe scară tot mai largă a tehnologiilor informatice și de comunicații mobile de către
segmente tot mai extinse ale populației, a devenit necesară pregătirea implementării de tehnologii și soluții ”smart” și în
municipiul Sebeș, respectiv soluții inteligente aferente nevoilor și provocărilor de comunicare cu cetățenii.

Actualmente, la nivel global, prin utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații se urmărește comunicarea şi
interacţiunea facilă cu cetăţenii, facilitarea dezvoltării mediului de afaceri local, implementarea de proiecte de impact asupra
calităţii vieţii, reducerea birocraţiei, creşterea transparenţei, eficienţei şi reducerea costurilor administrative.
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Sustenabilitate și complementarități/sinergii cu alte proiecte finanțate din alte programe.

Implementarea conceptului de localitate/comunitate „smart” aduce beneficii imediate, cu impact semnificativ asupra calității
vieții cetățenilor și asupra mediului, aceste două elemente reprezentând, de fapt, cei mai importanți indicatori, la nivel
mondial, pe care ar trebui să-i monitorizăm, în vederea îmbunătățirii lor. Doar așa putem contribui la asigurarea unui climat
echilibrat pe termen lung, care să permită dezvoltarea durabilă a comunităților și continuitatea însăși societății umane.

Absolut toate celelalte elemente, din zona socială și economică, sunt subsecvente acestor doi indicatori primordiali: calitatea
vieții și calitatea mediului. Este nevoie să intervenim imediat pentru a asigura și păstra pe termen îndelungat echilibrul cu
mediul înconjurător, cu natura, astfel fiind necesar să identificăm și să aplicăm soluții inteligente în absolut toate domeniile
de acțiune, pornind de la infrastructură și energie și mergând până la sănătate, educație și mobilitate.

La nivelul Municipiului Sebeș, problemele provocate de companiile Kronospan şi Holzindustrie Schweghofer şi protestele
cetăţenilor au determinat administraţia municipiului să ia anumite măsuri.
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Sustenabilitate și complementarități/sinergii cu alte proiecte finanțate din alte programe.

Astfel, proiecte precum cele din lista de mai jos, se regăsesc, în mod firesc, în portofoliul de proiecte al U.A.T. Sebeș:

- Sistem automat de măsurare, monitorizare și informare a calității aerului pe raza U.A.T. Sebeș;

- Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș;

- Modernizare sistem de iluminat public în Cartierul Valea Frumoasei, Str. Mihail Kogălniceanu, Str. Mircea Cel Mare, Str.

Sava Henția și extindere sistem de iluminat public pe Str. Fântânele, din municipiul Sebeș;

- Creșterea eficienței energetice a clădirii CONTAGIOASE din cadrul Spitalului Municipal Sebeș;

- Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș; etc.

10www.poca.ro



Vă mulțumim!

Benga Emil-Gabriel

Consilier

U.A.T. Sebeș
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