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PROIECT DE HOTĂRAE NR.
privind aprobarea realizetrii proiectului "Cre,yterea transparentei, eticiii integritlitii in cadrul
Consiliului Judelean Ialomita „si a institutiilor subordonate prin implementarea meisurilor
integrate de prevenire a complier in vederea obtineri finanteirii previlzute de Programul
Operational Capacitate Administrativă 2014-2020 şi a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr.
12022- / din 14' .01.2022 al Presedintelui
Consiliului Judeţean Ialomita;
Examincind:
- Raportul de specialitate nr.
/2022din
.01.2022 al Direcţiei Investitii şi
Servicii Publice;
- Avizul nr.
12022din
.01.2022 al Comisiei econornico-financiară ;sir
agriculturci;
- Avizul nr.
72022din
.01.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităti;
In conformitate cu:
- prevederile Hotărarii de Guvern nr. 126972021 privind aprobarea Strategiei naţionale
anticorupţie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;
- prevederile Ghidului Solicitantului aferent cererii de proiecte P0CA79247272(CP1512021
pentru regiunile mai puţin dez-voltate);
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) yi e), al/n. (3) lit. q) ş i al/n. (7) lit, a) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finanţele publice locale, cu modific ările si
completările ulterioare;
In temeiul art. 196 aim. (1), lit, a) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 5772019
privind Codul administrativ, cu modific ările i completările ulterioare,
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HOTA Ă5TE:
Art.1(1) Se aprobii asocierea Judeţului Ialomiţa cu Directia Generală Anticoruptie in
vederea realizării proiectului "Cresterea transparentei, eticiişi integritătii En cadrul Consiliului
Judeţean lalomiţa si a instituţiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de
prevenire a coruptiei" in vederea obţinerii finantării prevăzute de Programul Operaţional
Capacitate Administrativă 2014-2020.
(2) Se aprobă acordul de parteneriat prevăzut in anexa nr. I care face parte integrantă
din prezenta hotărdre.
Art.2(1) Se aprobă realizarea proiectului "Cresterea transparenfel, eticiişi integrităţii in
cadruWonsiliuluiJudeţeanlalomiţasinstitutiilor=subordonateprirrimplemmtarea4năsurilor
Cod FP -07-06, Ed.2vers,0

integrate de prevenire a coruptier pentru obtinerea finantării prevăzute de Pro gramul
Operational Capacitate Administrativă 2014-2020
(2) Pe durata realizării proiectului si a implementării acestuia se vor respecta prevederile
legislaliei comunitare i nationale in domeniul egalităfii de sanse, nediscrimin ării, achizifiilor
publice ajutorului de stat.
Art.3 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean Ialomi
sei semneze acordul de parteneriat ş i eventualele acte aditionale sri documentatia aferentă
pro iectului, in situatiile mentionate in Ghidul Solicitantului.
Art.4(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului preveizut la art.!) in cuantum de
354.015,79 lei inclusiv TVA. aferent, din care;
a) valoctre totalei
inclusiv TV.A. aferent: 354.015,79 lei, din care Consiliul
Judetean Ialomiţa în calitate de lider va gestiona 324,560,60 lei si Direcţia Generală
Anticoruptie in calitate de partener va gestiona 29.455,19 lei,.
b) valo are totală neeligibilă, inclusiv T. VA. aferent: 0 lei;
c) valoarea contributiei proprii inclusiv TVA.:
- Consiliul Judefean lalomita — lider 2% din valoarea eligibilă a activitătilor care cad in
sarcina acestuia: 6.491,21 lei;
Direcţia Generală Anticorup ţie - partener 15% din valoarea eligibilă a activităţilor
care cad in sarcina acestuia: 4.418,29 lei.
d) asistenfe financiară nerambursabilă solicitată: 343.106,29 lei dupei cum urmeaz ă:
- Consiliul Judefean Ialomifa in calitate de lider de proiect:318.069,39 lei;
- Direcţia Generală Anticoruptie in calitate de partener: 25.036,90 lei,
(2) Bugetul proiectului este prev ăzut in anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hot& a' re.
Art. 5(1) Se aprob ă contributia proprie a Consiliului Judeţean Ialomita la finanţarea
_proiectului, în valoare de 6.491,21 lei, inclusiv TVA , reprezent ănd 2% din valoarea eligibilă a
activitătilor care cad in sarcina acestuia.
(2) Consiliul Jude fean Ialomita va asigura resursele financiare necesare implementării
opt/me a proiectului in condisiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente
structurale.
Art.6 Prin grija Secretarului General al Judefului Ialomita, prezenta hotărare se va
comunica directillor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomita, Directiei
Generale Anticoruptie şi Institutiei Prefectului - Judeful Ialomifa, urmand aj publicatei pe site-ul
Consiliului Judetean

PRE$EDINTE,
MARIAN .A2611 2DL

Avizat,
Seeretarul general al judetului Ialomita
ADRIAN ROBERT IONESCU

Rd/Oc
TE

Cod FP -07-06, Ed.2vers.0

la Hotărdrea CJ Ialomiţa nr.

din

Anexa nr.1
2022

Programul Operational Capacitate Administrative' 2014 - 2020
Ghidul solicitantutui aferent cererii de prof ecte POCA/9241212(CP1512021 pentru regiunile mai putin dezvoltate)
ANEXA V
ANEXA NR. V.2
ACORD DE PARTENERIAT
nr.
pentru realizarea proiectului

"Crqterea transparentei, eticii
in cadrul Consiliului Judeţean IaLomita şi a institutiilor
subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a complier

Art. 1 PĂ RTILE

"Creşterea
transparenţei, eticiLşi integriteitii în cadrui Consiliului Judetean lalomita şi a institutiilor subordonate prin
implementarea măsurilor integrate de prevenire a coruptiei" ilider de parteneriat, persoan ă juridică de drept
public cu sediul in Slobozia, str. Pia ţa Revoluţiei, nr, 1, judeţul Ialomita, Cod Postal 920032, TeL 0243 230200,
e-mail cii@cicnet.ro , fax. 0243 230250, Cod Fiscal 4231776, reprezentat ă legal prin doinnul Marian PAVELPRESEDINTE, cu urrn6toarele conturi :
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul lalomita, In calitate de solicitant in cad rul POCA pentru proiectul

Cont pentru cerere de prefinantare
- cod IBAN:

R007 TREZ 3912 1A48 0203 XXXX

- Titular cont:

JUDETUL IALOMITA

- Denumire/adresa Trezoreriei/B ă ncii Comerciale: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Cont pentru cerere de plat5
- cod IBAN:

R060 TREZ 3915 0410 2X00 7616

- Titular cont: JUDETUL IALOMITA
- Denumire/adresa Trezoreriei/B ă ncii Comerciale: TREZORERIA M LJNICIPIULUI SLOBOZIA

Cont pentru cerere de rambursare
- cod IBAN:

R038 TREZ 3912 1A42 6900 XXXX
R016 TREZ 3912 1A48 0201 XXXX

- Titular cont: JUDETUL IALOMITA
- Denumire/adresa Trezoreriei/B ă ncii Comerciale: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA

§1

2.
Directia Generala Anticoruptie / Unitatea de implementare a proiectelor + < datele de identificare ale
partenerului>, Cu urm6toarele conturi (în functie de tipul institutiei — central, local, privat, conform prevederilor H.G.
nr. 93/2016)

Cont pentru cerere de prefinantare
- cod IBAN:
- Titular cant:
- Denumire/adresa Trezoreriei/B ă ncii Comerciale:
rag; 1

Programut Operational Capacitate Administrativd 2014 - 2020
aidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/924/212(CP15 /2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate)
ANEXA V

Cont pentru cerere de plată
- cod IBAN:
- Titular cont ...... ......... ............
- Denumire/adresa Trezoreriei:
Cant pentru cerere de rambursare
- cod 1BAN:
- Titular cont: ......

............ .......

- Denumire/adresa Trezoreriei/B ă ncii Comerciale:

in calitate de Parteneri
au convenit urm ă toarele:
Art. 2 0131ECTUL ACORDULUI
Obiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile ş i obligaţ iiie pă rţ ilor, precum ş i responsabilit ăţile ce le

"Creşterea transparentei, eticii şi integritiiiii in cadrut Consiliului
Judefean Ialomiţa ,şi a instituţiilor subordonate prin implementarea nasurilor integrate de prevenire a
complier, i pe durata de valabilitate a contractului de finan ţa re, depus in cad rul Programului Operational Capacitate
revin in implementarea proiectului:

Administrativ ă 2014-2020, Axa Prioritar ă 2. Administratie pub//ca i sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul
Specific 2.2 .Cresterea transparentei, eticii i integritatii ?r, cadrul autoritatilor i institutiilor publice.
Art. 3 PRINCIPIILE DE BUNA PRACTICA ALE PARTENERIATULUI
(1) TO partenerii trebuie s ă contribuie la realizarea proiectului ş i să -şi asume rolurile ş i responsabilit ăţile aferente, a ş a
cum acestea sunt definite ş i repartizate in cadrul prezentului Acord de Parteneriat ş i in conformitate Cu prevederile din
contractul/ordinul de finan ţare.
(2) Pă rţ ile trebuie sä se consulte in mod regulat ş i să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor privind evolu ţ ia
proiectului.
(3) TO partenerii trebuie s ă implementeze activit ăţ ile din proiect, cu respectarea celor mai inalte standarde
profesionale ş i de etic ă .
Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI
Acordul de parteneriat intr ă în vigoare la data semn ă rii de că tre to ţ i partenerii implica ţ i în implementarea proiectului
ş i ră mâne in vigoare Oa la data indeplinirii de c ă tre ace ştia a tuturor obliga ţ iilor ce decurg din implementarea
proiectului.
Art. 5 DREPTURI 51 OBLIGATI! ALE PARTENERILOR
5.1 Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat
ş i a cererilor de
(1) Liderul de parteneriat este respcmsabil de elaborarea rapoartelor de progres
prefinan ţare/plat ă /rambursare (dup ă caz, Fri functie de tipul institutillor partenere) i de verificarea, sub aspectul
legalit ăţ ii, a cheltuielilor efectuate de c ă tre parteneri ş i a tuturor documentelor justificative Intocmite de c ătre ace ştia.
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Programul Operarionat Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Ghidul soticitantului aferent cererii de proiecte POCA/9241212(CP1512021 pentru regiunite mai purin dezvaltate)
ANEXA V

(2) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finan ţare depus în cadrul cererii de proiecte nr. POCA/924/2/2
(CP15/2021) ş i Contractul/Ordinul de finan ţare cu AM POCA.
(3) Liderul de parteneriat are dreptul s ă solicite celorlal ţi parteneri furnizarea oric ă ror informa ţ ii ş i documente legate
de proiect, inclusiv in scopul elabor ă rii rapoartelor de progres ş i a cererilor de prefinan ţare/plat ă/rambursare.
(4) Liderul de parteneriat este obligat s ă se asigure de calitatea documentelor/livrabilelor realizate de c ătre parteneri,
prin recep ţ ia acestora.
(5) Liderul de parteneriat se va consulta Cu partenerii, Cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea
prolectului ş i le va furniza copii ale rapoartelor de progres 51 rapoartelor financiare.
(6) Propunerile pentru modific ă ri importante ale proiectului (e.g. activit ăţ i, parteneri etc.), trebuie s ă fie convenite cu
partenerii inaintea solicit ă rii aprob ă rii de că tre AM POCA. C ă nd nu se ajunge la un acord asupra modific ă rilor, liderul
de pa rteneriat va indica acest lucru c ă nd va solicita aprobarea AM POCA.
(7) Liderul de parteneriat este obligat s ă asigure verificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ţ ie public ă
derulate de c ătre ceilal ţ i parteneri, conform normelor legale in vigoare, inainte de solicitarea la rambursare a
cheltuielilor aferente.
(8) Liderul de parteneriat va inainta Autorit ăţ ii de management cererile de prefinan ţare/ plat/ rambursare, impreun ă
ş i ale
cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente
contractului/ordinului de finan ţare.
(9) Mecanismul de decontare a cererllor de prefinan ţare/plat ă/rambursare este cel prev ă zut în O.U.G nr. 40/2015
privind gestionarea financiar ă a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, normele
metodologice de aplicare a acesteia ş i in contractul/ordinul de finar ţare.
(10) in cazul in care unul din parteneri nu duce la indeplinire una sau mai multe din obliga ţ iile care le revin (e.g.
implementarea unor activit ăţ i, asigurarea contribu ţ iei la cofinan ţarea proiectului, respectarea normelor In vigoare
privind procedure de atribuire a contractelor de achizi ţ ie publică ), liderul de parteneriat va prelua în totalitate
responsabilitatea de a indeplini aceste obliga ţ ii.
(11) in cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat r ă spunde fa ţă de ter ţ i, solider cu partenerul din vine c ă ruia a fost
cauzat prejudiciul.
(12) Liderul de parteneriat i ş i rezervă dreptul de a se indrepta pe calea unei ac ţ iuni in regres, impotriva partenerului
din vina că ruia a fost cauzat prejudiciul, ca urmare a unei ac ţ iuni/inacţ iuni produse fă ră acordul/notificarea acestuia.
(13) Pentru neregulile identificate In cadrul proiectului, notific ă rile ş i titlurile de crean ţă se emit pe numele liderului de
parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legisla ţ iei in vigoare.
(14) Partenerii pe nunnele c ă rora a fost emis titlul de crean ţă au obliga ţ ia restituirii sumelor cuprinse in acestea ş i
asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
5.2 Drepturile şi obligatiile partenerului
(1) Partenerul are dreptul s ă fie consultat cu regularitate de c ătre liderul de pa rteneriat, s ă fie informat despre progresu I
in implementarea proiectului şi să i se furnizeze copii ale rapoartelor de progres ş i financiare.
(2) Partenerului are dreptul, prin transfer, de c ă tre AM POCA, la fondurile aferente cererilor de prefinan ţare/plat ă
precunn ş i la fondurile ob ţinute din procesul de rambursare perttru cheltuielile angajate de c ătre acesta, care au fost
certificate ca eligibile.
(3) Partenerul are dreptul s ă fie consultat, de c ătre liderul de parteneriat, in privin ţa propunerilor pentru modific ă ri
majore ale proiectului (e.g. rezultate, du rat ă de implementare, parteneri etc.), inaintea solicit ă rii aprob ă rii de către AM
POCA.
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Programul Opera ţional Capacitate Administrativ ă 2014 - 2020
aidui solicitantului aferent cererii de proiecte P0CA19241212(CP1512021 pentru regiunile mai purin dezvoltate)
ANEXA V

(4) Partenerul este obligat sä pun ă la dispoziţ ia liderului de parteneriat once informa ţ ii ş i documente aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ţ ie public ă , in vederea Trideplinirii de c ă tre acesta din urm ă a obliga ţillor
prevă zute la punctul 5.1., alin. (7), in termen de 5 zile lucr ă toa re de la solicitare.
(5) Partenerul este obligat s pun ă la dispozi ţ ia liderului de parteneriat, once informa ţ ii şi documente privind
implementarea proiectului, inclusiv în scopul elabor ă rii rapoartelor de progres

ş i a cererilor de

prefinan ţare/plat ă/rannbursare, in termen de 5 zile lucr ătoare de la solicita re.
(6) Partenerul este obligat s ă deschid ă conturi bancare dedicate proiectului, in conformitate cu prevederile legale in
materie in vigoa re.
(7) Pa rtenerul este obligat s ă ţ ină o evidenţă contabil ă distinct ă a Proiectului, utiliz ă nd conturi a nalitice dedicate pentru
reflectarea tuturor opera ţ iunilor referitoare la innplementarea Proiectului, in conform itate cu dispozi ţiile legale.
(8)Partenerul este obligat s ă pun ă la dispozi ţ ia auditorului financiar independent si autorizat in condi ţ iile legii toate
documentele si/sau informa ţ iile solicitate si s ă asigure toate condi ţ iile pentru verificarea cheltuielilor de c ătre acesta.
(9) Partenerul este obligat s ă pun ă la dispozi ţia AM POCA, ACP, AA, DLAF, Comisiei Europene, si/sau oric ă rui alt
organism a bilitat s ă verifice modul de utiliza re a finan ţă rii nerambursabile, la cerere i în termen, documentele ş i/sau
informa ţ ille solicitate ş i s ă asigure toate condi ţ iile pentru efectuarea verific ă rilor la fa ţa locului.
(10) Partenerul este obligat s ă furnizeze once informa ţ ii ş i documente de natur ă tehnic ă sau financiară legate de
project, solicitate de c ătre AM POCA, ACP, AA, CE sau once alt organism abilitat s ă verifice sau s ă realizeze auditul
asupra modului de innplementare a proiectelor cofinan ţate din instrumente structurale pentru o perioad ă de 5 ani după
inchiderea oficiala a POCA.
(11) 55 p ă streze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activit ăţ ile ş i cheltuielile eligibile
in vederea asigur ă rii unei piste de audit adecvate, In conformitate cu regulamentele comunitare ş i na ţ ionale. Toate
documentele vor fi p ă strate cel pu ţin 5 (cinci) ani dup ă expirarea perioadei de valabilitate a contractului/ordinului de
finanţa re.
(12) Pentru neregulile identificate in cad rul proiectului, notific ă rile ş i titlurile de crean ţă se emit pe numele liderului de
pa rteneriat/partenerului care a efectuat cheltuieli le afectate de nereguli, conform legisla ţiei in vigoare.
(13) Partenerul pe numele c ă rora a fost emis titlul de crean ţă are obliga ţ ia restituirii sumelor cuprinse in acestea
asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
(14)În cazul rezilierii/revoc ă rii contractului/ordinului de finan ţare, liderul de parteneriat ş i partenerul ră spund în solidar
pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(15) Partenerul este ţinut de respectarea de c ă tre liderul de parteneriat a termenului de restituire mernionat in decizia
de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AMPOCA.

Art. 6 ROLUL PARTENERILOR IN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Rolul fiec ă rui partener In implementarea proiectului este descris în tabelul de mai jos i corespunde prevederilor din
cererea de finan ţare:
Institutia

Rezultatele asteptate

Descrierea activitătilor/subactivit ătilor

Su ma total ă

Contributia

ale proiectului (la care

derulate de fiecare partener, in vederea

alocat ă fieca'rui

financiară

contribuie fiecare

obţ inerii fiecă rui rezultat In parte

partener

proprie

(lei),valoarea

(lei)

pa rtener)

estimată a
-

Ned rei

activit ă-ţ i,
defalcat ă pentru
fieca re

P-ag. 4

Program( Operational Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Ghidul solicitantutui aferent cererli de proiecte POCA/9241212(CP1512021 pentru regiunile mai putin dezvoltate)
ANEXA V
partener/lider
de pa rteneriat
UAT Judetu I

Rezultat proiect 2 — 1

Subactivitatea 4.1 Colectarea datelor si

la lomita

Ghid de bune practici

identificarea cazurilor concrete din

Lider de

privind combaterea

autoritatea publica solicitanta, urmata de

parteneriat

fenomenului de

elaborarea ghidului de bune practici

74.970,00

1.499,40

coruptie in
administra ţ ia publica

Pornind

de

la

nevoile

elaborare

de

si

locala, cresterea

implementare ghiduri de conduita vis a vis de

tra nspa ren ţei si

fenomenul de coruptie, de etica si eficienta in

prevenirea conflictului
de interese

derularea

actului

transparentiza
administratia

administrativ

procesele
publica

si

locala,

si

de

activitatile
activitatea

a
din
de

elaborare ghid presupune a se realiza initial
colectarea datelor si a cazurilor concrete din
cadrul autoritatii publice, cu privire la incidente
actuale care ar putea sta la baza comiterii de fapte
de coruptie , ca mal apoi sa se elaboreze un ghid
de bune practici , care are rolul de a asigura o
buna functionare a institutiei publice, de
cresterea

a calitatii serviciului public,

şi

bineinteles de crestere a increderil beneficiarilor
serviciilor publice in institutia publica.
Realizarea ghidului de bune practici propune o
solutie de ordin practic pentru institutiile si
autoritatile publice, atat pentru personalul
angajat, cat si pentru conducere. De asemenea,
ghidul propune recomandari de bune practici care
vizeaza consolidarea mediului etic si de
integritate si prevenirea faptelor de coruptie.
Ghidul de bune practici va urmari obiectivele
Strategiei Nationale Anticoruptie, cum ar fi :
dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o
guvernare deschisa la nivel central si local;
cresterea integritatii institutionale prin includerea
masurilor de prevenire a coruptiei ca elemente
obligatorii ale planurilor manageriale publice;
cresterea gradului de cunoastere si intelegere a
standardelor de integritate de catre angajati si
beneficiarii serviciilor publice; cresterea gradului
de implementare a masurilor anticoruptie prin
integritate
şi
de
aprobarea
planului
autoevaluarea periodica la nivelul tuturor
institutiilor publice centrale si locale.
Prin realizarea ghidului de bune practici proiectul
contribuie la realizarea Obiectivului specific 2.2
POCA si a obiectivului specific 2 al proiectului —.
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ANEXA V

Subactivitatea 6.1 Organizare curs de
Rezuitat proiect 5 — 75

formare profesionala in vederea prevenirli

de persoane (din cadrul

ş i limitarii fenomenului de coruptie in

institutiel, a unitatilor

administratia publica locala

148.440,60
2.968,81

subordonate si alesi
locali) instruite 'in
domeniul prevenirii si
combaterii coruptiei,

transparentei, eticii si
integritatii

Aceasta subactivitate din cadrul activitatii de
formare si instruire reprezinta organizarea din
punctul de vedere administrativ- al transportului,
cazarii, masa si inchiriere sale curs pentru un
numar de 81 de persoane (75 de persoane dintre
angajatii CJ lalomita, a institutiilor subordonate si
alesi local' si 6 formatori), impartiti in 3 sesiuni de
curs a cate 25 de participanti si 2 formatori.
Aceasta subactivitate va fi dusa la indeplinire de
catre o firma externa prestatoare de serviciile mai
sus mentionate, selectata in urma organizarli unei
achizitil publice.
Cole 75 de persoane cursante vor fi selectate din
toate departamentele si structurile CJI si
institutillor subordonate, care au implicare
directa
in
realizarea,
implementarea
si
monitorizarea activitatilor proiectului. Criterille
de selectie a participantilor la cursuri vor avea in
vedere:
- egalitatea de gen si nedriscriminarea in accesul
la cursuri
- accesul echilibrat al participantilor cu functii de
conducere si functii de executie ale caror
sarcini de lucru au legatura cu tematicile
cursurilor si cu obiectivele si rezultatele
proiectului
- implicarea directa a participantilor la cursuri in
atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului,
precum si continuarea activitatilor postimplementare
Criteriile de mai sus pot suferi completer' in
timpul implementaril proiectului.
Se estimeaza un numar de 75 de persoane
participante impartite in 3 sesiuni de instruire, a
cate 3 zite/sesiune de instruire.
Cursurile vor fi organizate rezidential, intr-o
locatie diferita fate de sediul CJ lalomita, pentru a
asigura implicarea participantilor si a evita riscul
ca acestia sa fie distrasi de sarcinile de
serviciu curente.
Va intra in responsabilitatea prestatorului sa
asigure serviciile de organizare curs.
Din partea CJ ialomita vor fi implicati in
monitorizarea subactivitatii MP, Asistentul MP,
impreuna cu toti ceilalti membrii ai echipei de
proiect, conform sarcinilor specifice.
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Se va avea in vedere in organizarea cursurilor si
contextul general, respectiv in cazul instaurarli
si/sau perpetuaril starli de urgenta si/sau alerta in
perioada desfasurarii cursurilor si/sau a
mentinerii masurilor de distantare sociala, toate
sesiuni de curs de instruire planificate vor fi
reorganizate in sistem de invatare la distanta /
online.
Se vor mentine caracteristicile si temata cursului,
numarul de participanti, conditiile de
desfasurare si se va modifica corespunzator
modalitatea de organizare,
desfasurare, participare, evaluare si certificare
daca situatia o va cere.

Subactivitatea 1.1 Management de project
Activitatea echipei de management de proiect
este continua, pe toata durata de implementare
a proiectului.
Activitatea presupune coordonarea tuturor
activitatilor, resurselor implicate si gestionarea
relatiei cu tertii — subcontractori si inclusiv cu
finantatorul, in conditii calitative si respectand
prevederile legale in vigoare, precum si toate
prevederile Ghidului Specific, Manualul
Beneficiarului POCA, prevederile POCA si ale
legislatiei in vigoare.
0 sarcina esentiala este reprezentata de
monitorizarea,
evaluarea
si
raportarea
activitatilor.
Monitorizarea activitatilor va fi facuta de catre
managerul de proiect, cu sprijinul asistentului si
al tuturor celorlalti membrii din echipa de
management.
Este a activitate permanenta ce urmareste
implementarea eficienta si eficace, la standardele
de calitate acceptate, a proiectului prin atingerea
obiectiveior si indicatorilor propusi, in bugetul
asumat si in timpul proiectat.
Vor fi organziate, de asemenea, intalniri periodice
ce vor avea ca anexa lista de prezenta care va fi
semnata de catre toti participantii. Rolul acestor
intalniri va fi de a analiza riscurile de
implementare, situatiile exceptionale si masurile
ce trebuie adoptate pentru rezolvarea
acestora. Coordonarea proiectului este sarcina
managerului de proiect. In desfasurarea
activitatii, acesta va fi sprijinit de asistentul
manager proiect, precum si de ceilalti membrii
din echipa.
Se va avea in vedere urmarirea executiei
contractelor de prestari servicii, selectarea si
Pag. 7

Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020
Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/9241212(CP1512021 pentru regiunite mai putin dezvoltate)
ANEXA V
evidenta grupului tinta, gestionarea relatiei cu
institutiile participante in project, intocmirea
cererilor de
prefinantare/plata/rambursare,
asigurarea
managementului financiar si a evidentei contabile
a proiectului, arhivarea tuturor documentelor
aferente proiectului, scanarea acestora si
realizarea arhivei electronice
Vor fi intocmite si depuse la AM rapoartele
standard solicitate. Vor fi intocmite, la solicitare,
si raportari catre conducerea CJ pentru a prezenta
stadiul implementarii proiectului.
Vor fi derulate toate procedurile de achizitii
publice necesare proiectului cu respectarea
tutu ror
prevederilor legaie aplicabile. Vor fi achizitionate
servicille detaliate in planu I de achizitii.
Subactivitatea va fi asigurata de MP cu sprijinul
intregii echipe desemnate. Achizitille publice
vor fi realizate de responsabilul achizitii, sub
coordonarea MP, lar monitorjzarea achizitiilor
publice va fi facuta de intreaga echipa de proiect
pentru toate subactivitatile activitatii de MR

Subactivitatea 2.1 Informare si publicitate
101.150,00

2.023,00

Activitatea se va implementa cu respectarea
tuturor conditiilor impuse prin Manualuf de
Identitate
Vizuala,
Ghidul
Beneficiarului,
contractul de finantare sj de Programui de
finantare.
Rolul acestei activitati este de a informa publicul
larg despre existenta proiectului, sursa de
finantare, finantator, obiectivele si rezultatele
vizate.
0 parte din activitate se va desfasura prin
subcontractare, in urma unei achizitii publice, si
va fi coordonata intern de managerul de project
impreuna cu asistentul manager de project.
Va fi organizat 1 eveniment de incheiere proiect
prin care vor fi diseminate rezultatele obtinute.
La eveniment va fi invitata si presa locala, precum
si actorj relevanti pentru proiect, inclusiv
reprezentantii finantatorului etc. La eveniment
vor participa aprox 40 persoane si vor fi folosite
materiale de informare ş i promovare realizate
prin proiect.
Pentru organizare si derulare eveniment vor fi
folosite serviciile expertilor DGA pentru
moderare eveniment sl descriere objective,
activitati, rezultate, etc.
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In cadrui evenimentului vor fi incluse sectiuni
distincte privind principlile orizontale (egalitate
de gen, rasa, etnie, nediscriminare, utilizarea
eficienta a resurselor, etc.)
Va fi realizata o sectiune specifica pe site-ul
institutiei soricitante, in care va fi descris proiectul
si se vor regasi informatii despre finantare,
finantator, titlu, denumire beneficiar si partener,
obiectivele si activitatile propuse, perioada de
implementare ; valoarea totala a proiectului
defalcata pe surse de fjnantare, rezultate,
atingerea principiilor orizontale. De asemenea, In
aceasta sectiune vor fi postate si informatii care
vor prezenta progresul in timp real al proiectului.
Prestatorul desemnat castigator in urma achizitiei
publice va realiza si publica anunturile de inceput
si sfarsit proiect, precum si toate materialeie
promotionaie, de informare si publicitate
aferente proiectului, ce vor fi folosite in
campaniile de
constientizare
si
educatie
anticoruptie, in cadrul cursurilor de formare,
precum si la evenimentul de diseminare de la
finalul proiectului. :
Vor fi realizate si transmise 2 comunicate de presa
(de inceput proiect si de finalizare proiect).
Vor fi realizate (inclusiv layout si text), editate,
tiparite de catre prestatorul ales in urma
procedurii
de
achizitje
publica
derulata
urmatoarele

materjale

de

promovare

si

informare:
-

Roll up (1 buc)
-

Afis proiect, format minim A3 (10 buc)—
cuprinzand informatiile despre proiect, vor fi
expuse la
sediul beneficiarului intr-un l ac vizibil (la intrare,
in biroul de informare cetateni, sala de consiliu
01), cat si in salile de desfasurare a actiunilor de
comunicare si promovare.
- Flyere prezentare project - 340 buc (realizare
text pe baza informatiiior primite de la
achizitor), realizare layout, tiparire
- Mape -200 buc
- Stick memorie - 200 buc
- Agende personalizate - 200 buc
- Pix metalic personalizat - 340 buc
Panouri
(exterior)
de
promovare
si
constientjzare cu imagini sugestive despre
coruptie — 20 buc
- Breloc personalizat - 140 buc
Toate materialele de promovare mentionate
anterior yin in completarea masurilor minime de
informare si promovare pentru a asigura a
informare cat mai ampla si mai potrivita in cadrul
proiectului.
-

•
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Pe site-ul institute' solicitante, in sectiunea
prolectului, pe langa descrierea
dedicata
proiectului intentionam sa prezentam si
informatii legate de celelalte activitati derulate si
rezultate obtinute.
Aceste informatii vin in sprijinul relatlei dintre
cetateni si Consiliul Judetean lalomita si
contribuie nu numai la informare, ci si la
promovarea transparentei activitatii si
la
promovarea finantatorului si a sursei de finantare.
Masurile suplimentare de promovare prevazute
in bugetul proiectului fata de elementele
minime obligatorii
mentionate
in Ghidul
solicitantului sunt menite sa asigure o vizibilitate
cat mai larga a proiectului in randul tuturor
categoriilor de beneficiari (direct si indirect) ai
proiectului.
Din partea CJ lalomita vor fi implicati in
monitorizarea activitatii MP impreuna cu toti
ceilalti membrii ai echipei de proiect, conform
sarcinilor specifice, jar din partea partenerului vor
fi implicati un numar de 2 expertii DGA. Rolul
experPilor In cadrul acestei activitaloi consta I'm
• conceperea mesajelor pentru toate materialele
de promovare si informare;
• pregatirea materialului de informare cu referire
la obiectivele proiectului, activitaPile realizate
Tri cadrul proiectului si rezultatele obPinute;
•
invita
specialist
anticorupPie
pentru
participarea la eveniment;
• interacpioneaza cu publicul participant;
• distribuie materiale de promovare;
Livrabile obtinute in urma derularil activitatii:
Mesaje elaborate pentru toate materialeie de
promovare si informare;
InvitaPie de participare la eveniment;
Materiale de informare;

Subactivitatea 3.1
Directia

existente

Partener 1

5.956,68

893,50

si colectarea datelor in vederea

Generala
Anticoruptie

- Analiza situatiel

ela borarii procedurii
Pornind

de

la

nevoia

de

elaborare

si

implementare proceduri vis a vis de fenomenul de
coruptie, de etica si eficienta in derularea actului
administrativ, si de a transparentiza procesele si
actvititatile din administratia publica locala, in
cadrul prolectului se va elabora o procedura
interna care vizeaza managementul riscurilor si
vulnerabilitatilor la fenomenul de coruptie In
administratia si institutille publice locale. Prima
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etapa

din

aceasta activitatea,

constituita

in

subactivitatea A 3.1, prevede
realizarea unei analize a situatiei existente si
colectarea datelor in vederea elaborarii
procedurii, aceasta prima etapa flind elaborata
de catre cei doi expertii DGA implicati in proiect
din cadrul partenerului DGA.
Subactivitatea de analiza si colectare date va fi
elaborata in 2 luni.

Rezultat proiect 1 — 1
Procedura interna

privind ma nagementul
riscurilor ş i

Tri vederea elaboraril unei proceduri privind
managementul riscurilor si vulnerabilitatilor la
fenomenul de coruptie in cadrul autoritatii
publice locale, expertii DGA vor desfasura
urmatoarele activitati:
- stabilirea membrilor grupurilor de lucru pentru
.
eiaborarea procedu di;
- desfasurarea celor 3 grupuri de lucru;

consultarea documentelor existente la nivelul
Consiliului Judebean lalomita;
consultarea celorlalte proceduri in vigoare;
-

-

vulnerabilitatilor la

fenomenul de coruptie
in cadrul a utorit6Iii

publice locale

8.400,84

Subactivitatea 3.2 - Elaborare procedura

1.260,13

.

interna privind managementul riscurilor i
vulnerabilitatilor la fenomenul de coruptie
in cadrul autorit5tli publice locale
In urma realizarii subactivitatii A 3.1 de analiza a
sistemului

actual

implementarea

si

colectare

proiectului

va

de

date,

continua

cu

subactivitatea A3.2 privind elaborarea procedurii
privind

managementul

riscu rilor

si

vulnerabilitatilor la fenomenul de coruptie de
catre cei 2 experti din cadrul DGA. Procedura se
va aplica tuturor structurilor

din

cadrul CJ

lalomita.
Managementul riscurilor de coruptie sprijina
prioritizarea si alocarea eficienta a resurselor la
nivelul Consiliului Judetean lalomita, pentru a
stabili masuri de diminuare a riscurilor de
coruptie, inclusiv prin adeptarea de reglementari,
proceduri, educatie preventiva, control adecvat si
combatere eficienta.
In urma elaborarii procedurii interne, masurile
vizate in cadrul acesteia vor fi insotite de un
comportament adecvat in procesul punerii in
practica a acestora, in activitatea operationala.
Procedura elaborata in cadru I acestei subactivitati
va fi aprobata conform Ordinului 600/2018
privind aprobarea codului controlului intern
managerialal entitatilor publice, si ulterior
aprobarii procedura va fi comunicata sore
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Rezultat project 3 —3
Workshop uri pentru

informare tuturor subordonatelor CJ lalomita Cu
recomandarea de a-si redacta la ranclui lor o
procedura pe aceeasi tematica adaptata structurii
si nevoilor fiecarei institutli in parte. Se vor
transmite copii ale acestui livrabil (procedura)
catre toate institutiile subordonate.
Elaborarea procedurii va avea ca scop stabilirea
unui set unitar de reguli pentru adoptarea si
implementarea la nivelul Consiliului Judetean
lalomita a unor masuri de interventie pentru
prevenirea si controlul riscurilor de coruptie,
pentru diminuarea probabilitatii de aparitie a
acestora precum si a impactului resimtit la nivelul
activitatii institutiei, in cazul materializarii lor,
Va asigura documentatia necesara derularii
activitatii de management al riscurilor de coruptie
In cadrul Consiliului Judetean lalomita si
continuitatea activitatii, inclusiv, in conditii de
fluctuareta personalului;
Nu in ultimul rand procedura va avea ca scop
sprijinirea structurii de audit si/sau alte
organisme abilitate In actiuni de auditare si/sau
control, precum si sprijinirea managerilor Tri
luarea deciziei.
Astfel, personalul institutiilor publice va da
dovada de corectitudine, de angajament fata de
serviciul public, si de responsabilitate individuala,
in vederea combaterii fenomenului de
coruptie in institutia publica vizata.
Tn vederea continuarii elaborarii unei proceduri
privind managementul riscurilor si
vulnerabilitatilor la fenomenul de coruptie in
cadrul autoritatii publice locale, ca etapa 2 in
cadrul acestei activitati, expertli DGA vor
desfasura urmatoarele activitati:
- eiaborarea continutului procedurii;
- prezentarea procedurii Tritocmite catre factorii
decizionali de la nivelul Consiliului Judetean
lalomita in vederea aprobarii;
- diseminarea continutului procedurii catre intreg
personalul Consiliului Judetean si catre
structurile subordonate;

-

connbaterea
fenomenului de
coruptie

Subactivitatea 5.2 - Organizarea a 3
workshop-uri pe teme diferite

2.268,13

340,22

In cadrul acestei subactivitati A 5.2 din cadrul
activitatii de constientizare si educatie in
anticoruptie, se va avea in vedere realizarea si
desfasurarea unei campanii de promovare,
informare si constientizare a consecintelor
faptelor de coruptie, In rânclul personalului din
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cadrul Consiliului Judetean lalomita si a
institutiilor aflate In subordonare, precum si 'in
randul alesilor locali si a altor actori relevanti.
Aceasta subactivitate consta in realizarea a 3
workshop-uri cu teme diferite:
- Fenomenul de coruptie, indicele de perceptie a
coruptiei la nivel national conform ultimului
Eurobarometru
(Transparency
International),
institubiile
cornpetente
în
solutionarea
infractiunilor de coruptie, moduri de sesizare,
vizionarea filmului „Spune nu coruptiei"
- Infractiunile de coruptie, normele care
reglementeaza obligatia de sesizare, moduri de
sesizare a infractiunilor de coruptie
- Etica si integritatea profesionala, reactia
functionarului la corupbie, factori care determina
adoptarea unui comportament
Scopul principal al acestor workshop-uri este de
insusire a cunostintelor teoretice In domeniul
prevenirii coruptiei, efectelor asupra activitatii
unei institutii ca urmare a savArsirii faptelor de
coruptie, atitudini specifice ?II acest domeniu.
Workshop-urile vor avea loc in sala de festivitati a
Cons'liului Judetean lalomita, cu o durata de
2 ore fiecare (durata ce va fi impartita in doua
parti) si cu participarea a cate 20 persoane pe
fiecare workshop. În prima parte se transmit
mesaje privind fenomenul de coruptie, indicele
de perceptie a coruptiei la nivel national conform
ultimului Eurobarometru (Transparency
International),
institutille
conipetente
Tn
solutionarea infractiunilor de coruptie, moduri de
sesizare, vizionarea filmului „Haina face pe cm" si
a altor filmulete de acest gen. In a doua parte vor
avea loc dezbateri pe marginea mesajelor
transmise si se vor aplica chestionare de
feedback.
In cadrul acestei subactivitati formatorii vor fi ce
2 expertii DGA.
Rezultat proiect 4 2 In aceasta subactivitate von fi folosite roll-up, afise
format minim A3 si distribuite materiale de
Cam pea de
informare Si publicitate achizitionate prin proiect
constientizare ş i
(A 2.1) flyere , mape, stick memorie, agende,
educatie in anticoruptie pix, (aprox. 60 buc din fiecare).
—

-

Subactivitatea 5.1 - Desfasurarea a doua

1.929,51

289,43

sesiuni de campanii de constientizare in
rândul cetatenilor
In

cadrul

activitatii

de

constientizare

a

fenomenului de coruptie vor fi realizate 2 sesiuni
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de carripanie organizate, de preferinta, in aer
liber,

unde vor putea lua

parte,

pe Lana

component' ai grupului tinta, Si cetatenii judetului
ce

sunt

considerati

beneficiari

indirect'

ai

rezultatelor proiectului. Aceste 2 sesiuni de
campanie

de

constientizare

formeaza

subactivitatea 5.1.

Rezu 'tat proiect 5 — 75

In cadrul acestor campanii se doreste a fi expuse,
sub forma de labirint, panourile (20 buc) ce
vor avea inscriptionate mesaje Si imagini
sugestive privind fenomenul de coruptie
(panourile folosite in aceasta activitate vor fi
realizate in cadrul achizitie publice de informaresi
publicitate, aferenta activitatii de informare si
publicitate). La finalul vizualizarii acestor panouri,
participantii sunt invitati sa completeze un
chestionar din care sa rezulte perceptia
cetateanului despre fenomenul de coruptie si
dimensiunea lui in randul administratillor si
institutillor publice locale.
in cadrul acestel subactivitati persoanele care se
vor implica in elaborarea chestionarului final
si care vor raspunde intrebarilor cetatenilor pe
parcursul parcurgerii labirintului privind
fenomenul de coruptie vor fi cei 2 expertii IDGA.
Vor fi folosite si distribuite materiale de informare

de persoane (din cad rul si publicitate din randul ceior achizitionate prin
institutiei, a unitatilor

Proiect de la activitatea A 2.1 (roll-up, afise format

subordonate si a lesi

minim A3, panouri de promovare, flyere - aprox.

local') instruite 'in
domeniul prevenirii şi

140 buc, pixuri personalizate - aprc. 140 si
brelocuri personalizate - 140 buc).

combaterii coruptiei,
transparentei, eticii ş i
integritatii

Subactivitatea 6.2

—

Curs de formare

7.058,05

1.058,71

profesional ă in vederea prevenirii şi
limită rii fenomenului de coruptie in
'

administratia public ă local ă
In cadrul cursului se va avea in vedere dezvoltarea
capacitatii personalului instruit de a utiliza Si
combina cunostinte teoretice, deprinderi practice
si atitudini

specifice

in domeniul

prevenirii

coruptiei.
Tema principala a activitatii este adoptarea unei
conduite etice de catre functionari, 'in cadrul
activitatii desfasurate in activitatea zilnica. Cursul
dezvoltat si organizat prin proiect va avea inclus
un modul dedicat temelor orizontale Dezvoltare
durabila si Egalitatea de sanse (care va contine
promovarea egalitatii de sanse si tratament intre
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angajati, femei si barbati, a egalitatii de sanse
pentru toti, fara discriminare in functie de gen,
rasa, origine etnica, religie, handicap, varsta,
orientare sexuala, precum si masuri de protectie
impotriva unor dezastre naturale sau tehnologice
care le-ar putea produce pagube materiale in
desfasurarea activitatii proprii).
Se estimeaza un numar de 75 de persoane
cursante impartite in 3 sesiuni de instruire, a cate
3 zile/sesiune de instruire.
Scopul acestui curs va fi de dezvoltare a capacitatii
personalului de a utiliza si combina
cunostinte teoretice, deprinderi practice si
atitudini specifice In domeniul prevenirii coruptiei
ş i se vor avea in vedere la realizarea agendei
cursului urmatoarele:
1. Consolidarea normelor de etica si deontologie
profesionala; intelegerea consecintelor
incalcarii acestora;
2. Consolidarea legislatiei in domeniul prevenirii
si combaterii coruptiei;
3. Consolidarea atitudinii ce trebuie adoptata in
cazul faptelor de coruptie;
4. Constientizarea riscurilor la care personalul
Consiliului Judetean s-ar expune ca urmare a
savArsirii unor fapte de coruptie.
Va intra in responsabilitatea celor 2 experti DGA
activitatea de instruire in cadrul cursului, de
pregatire a agendei cursului,etc.
Se va avea in vedere in organizarea cursurilor si
contextul general, respectiv in cazul instaurarii
si/sau perpetuarii starii de urgenta si/sau alerta in
perioada desfasurarii cursurilor si/sau a
mentinerii masurilor de distantare sociala, toate
sesiuni de curs de instruire planificate vor fi
rearganizate in sistem de invatare la distanta /
online.
Se vor mentine caracteristicile si temata cursului,
numarul de participanti, conditiile de desfasurare
si se va modifica corespunzator modalitatea de
organizare, desfasu rare, participare, evaluare si
certificare daca situatia o va cere.
Descriere activitate/ atributii experti in cadrul
acestei subactivitati
Expertii DGA elaboreaza continutul tematic al
cursului;
Elaboreaza agenda cursului si materialele de
suport;
Elaboreaza chestionarul de evaluare;
Transmit invitabiile de participare;
Desfasoara in calitate de lectori/formatori
cursurile stabilite;
intocmesc certificatele de participare pentru
cursanbi.
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In sarcina experPilor DGA sunt considerate
urmatoarele livrabile:
• invitatia de participare;
• agenda cursului;
• materialele de suport;
• chestionarul de evaluare;
Îr cadrul acestei subactivitati, în derularea
cursurilor de formare vor fi expuse urrnatoarele
objective si temele aferente:
Obiectiv general:
Dezvoltarea capacitatii personalului de a utilize si
combina cunostinte teoretice, deprinderi
practice si atitudini specificetn domeniul
preveniril coruptiei.
Obiective specifice:
1. Consolidarea normelor de etica si deontologie
profesionala; Intelegerea
consecintelor încalcarii acestora;
2. Consolidarea legislatiei în domeniul prevenirii
si combaterii coruptiei;
3. Consolidarea atitudinil ce trebuie adoptata in
cazul faptelor de coruptie;
4. Constientizarea riscurilor la care personalul
Consiliului Judetean s-ar expune ca
urmare a savarsiril unor fapte de coruptie.
Tematica cursurllor :
• Prezentarea D.G.A. Si a cadrului legal care
reglementeaza activitatea institutiei
• Delimitari terminologice
• Legislatia nationala in domeniul prevenirii si
combaterii coruptiei; Institutille Cu atributii In
domeniul prevenirii Si combaterii coruptiel:
aspecte generale privind faza de urmarire penala
prevazute 'rn Codul de Procedura Penala;
competenta procurorului; competenta organelor
de cercetare penala; conducerea ş i
supravegherea activitatii organelor de cercetare
penala de catre procuror
• Continutul infractiunilor de coruptie prevazute
de Codul Penal: subiecloii activi ai
infractiunilor de coruptie, functionarul public —
legislatie si jurisprudenta
• Conbinutul infractiunilor prevazute de Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si
sanctionarea faptelor de coruptie cu modificarile
si completarile ulterioare: sanctionarea
infractiunilor, cazuri de nepedepsire, prescriptia
raspunderii penale
• Particularitati teoretice si practice privind
regimul incompatibilitatilor, conflictul de interese
ş ideclararea averilor (art 445 din DUG nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ);
(CAP. IV,, Incompatibilitatile alesilor locali si
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conflictul de interese, art. 227-230 din OUG nr.
57/03.
07.2019)
• Particularitati teoretice si practice privind
neglijenta In serviciu, abuzul in serviciu si
uzurparea functiei art. 449 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
• Riscuri si vulnerabilitati generale, la coruptie,
pe domenii de activitate
• Drepturi si obligati ale functionarilor publici Obligatia functionarilor de a sesiza faptele de
natura penala
• Reactia functionarului la coruptie.
• Prezentarea Call-Center-ului Anticoruptie
0800.806.806.
• Efectele produse @supra activitatii institutiei ca
urmare a materializarli unui risc de coruptie
• Testul de integritate
• Prezentarea modului de actiune In situatia 'in
care personalul institutiei publice este implicat
sau ia cunostinta despre savârsirea unor fapte de
coruptie
• Prezentarea modulului dedicat temelor
orizonta le.
Acest modul al temelor orizontale va contine
promovarea egalitatii de sanse si tratament intre
angajati, femei si barbati, a egalitatii de sanse
pentru toti, fara discriminare in functie de gen,
rasa, engine etnica, religie, handicap, varsta,
orientare sexuala, precum si masuri de protectie
impotriva union dezastre naturale sau tehnologice
care ar putea produce pagube materiale in
desfasurarea activitatii proprii.
In aceasta subactivitatevor fi folosite roll-up, afise
format minim A3 si distribuite materiale de
informare si publicitate achizitionate prin proiect
(A 2.1) - flyere, mape, stick memorie, agende,
pix, (aprox. 81 buc).

Subactivitatea 1.2

—

3.841,98

576,30

Cheltuieli indirecte

In cadrul acestei subactivitati vor fi bugetati, ca şi
cheltuiala indirecta prin aplicarea procentului de
rata forfetara de 15% din costurile directe
eligibile cu personalul, cei doi componenti ai
echipei de proiect din partea partenerului DGA,
respectiv responsabilul financiar - partener ş i
coordonator proiect - partener. Acestia vor
participa, in functie de rolul avut in proiect, la
actiunile enumerate in cadrul subactivitatii 1.1
Management de proiect.
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Subactivitatea 1.1— Management de
proiect
Activitatea echipei de management de proiect
este continua, pe toata durata de implementare
a proiectului.
Activitatea presupune coordonarea tuturor
activitatilor, resurselor implicate si gestionarea
relatjei cu tertii — subcontractorj si inclusiv cu
finantatorul, in conditii calitative si respectand
prevederile legale in vigoare, precum si toate
prevederile Ghidului Specific, Manua lul
Beneficiarului POCA, prevederile POCA si ale
legislatiei in vigoare.
0 sarcina esentiala este reprezentata de
monitorizarea,
evaluarea
si
raportarea
activitatilor.
Monitorizarea activitatilor va fi facuta de catre
managerul de project, cu sprijinul asistentului si
al tuturor celorlalti membrii din echipa de
management.
Este o activitate permanenta ce urmareste
implementarea eficjenta si eficace, la standardele
de calitate acceptate, a proiectului prin atingerea
obiectivelor si indicatorilor propusi, in bugetul
asu mat si in timpul proiectat.
Vor fi organziate, de asemenea, intalniri periodice
ce vor avea ca anexa lista de prezenta care va fi
semnata de catre toti participantii. Rolul acestor
intalniri va fi de a analiza riscurile de
implementare, situatiile exceptionale si masurile
ce trebuie adoptate pentru rezolvarea
acestora. Coordonarea proiectului este sarcina
managerului de proiect. In desfasurarea
activitatii, acesta va fi sprijinit de asistentul
manager proiect, precum si de ceilalti membrii
din echipa.
Se va avea in vedere urmarirea executiei
contractelor de prestari servicii, selectarea si
evidenta grupului tinta, gestionarea relatiei cu
institutille participante în project, intocmirea
cererilor
de
prefinanPare/plata/rambursare,
asigurarea managementului financiar si a
evidenbei contabile a proiectului, arhivarea
tutu ror documentelor aferente proiectului,
scanarea acestora si realizarea arhivei
electronice
Vor fl intocmite si depuse la AM rapoartele
standard solicitate. Vor fi intocmite, la solicitare,
ş i raportari catre conducerea CJ pentru a prezenta
stadiul implementarii proiectului.
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Vor fi derulate toate procedurile de achizitli
publice necesare prolectului cu respectarea
tuturor prevederilor legale aplicabile. Vor fi
achizitionate serviclile detaliate in planul de
achizitii.
Subactivitatea va fl asigurata de MP cu sprijinul
intregli echipe desemnate.
Subactivitatea 2.1— Informare i publicitate
Activitatea se va implementa cu respectarea
tuturor conditillor impuse prin Manua lul de
Identitate
Vizuala,
Ghidul
Beneficiarului,
contractul de finantare Si de Programul de
finantare.
Rolul acestei activitati este de a informa publicul
larg despre existenta proiectului, sursa de
finantare, finantator, obiectivele si rezultatele
vizate.
Va fl organizat 1 eveniment de incheiere proiect
prin care vor fi diseminate rezultatele obtinute.
La eveniment va fi invitata si presa locala, precum
Si actor' relevanti pentru project, inclusiv
reprezentantii finantatorului etc. La eveniment
vor participa aprox 40 persoane si vor fi folosite
materiale de informare - roll-up, afise format
minim A3, si distribuite materiale de informare si
promovare flyere, mape, stick memorie, agende,
pix.
Pentru organizare si derulare eveniment vor fi
folosite serviciile expertilor DGA pentru moderare
eveniment si descriere obiective, activitati,
rezultate, etc.
In cadrul evenimentului vor fi incluse sectiuni
distincte privind principiile orizontale (egalitate
de gen, rasa, etnie, nediscriminare, utilizarea
eficienta a resurselor, etc.)
Din partea partenerului vor fi implicati un numar
de 2 expertii DGA. Rolul expertilor In cadrul
acestei activitati consta in:
• conceperea mesajelor pentru toate materialele
de promovare si informare;
• pregatirea materialului de informare cu referire
la obiectivele proiectului, activitOile realizate
In cadrul proiectului si rezultatele obbinute;
•
invita
specialisti
anticoruptie
pentru
participarea la eveniment;
• interactioneaza cu publicul participant;
• distribuie materiale de promovare;
Livrabile obtinute in urma derularli activitatii:
Mesaje elaborate pentru toate materialele de
promovare Si informare;
Invitatie de participare la eveniment;
Materiale de informare;
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Art. 7 PLAT!
(1) Pl ăţ i le pentru project vor fi f ă cute at ăt de c ă tre liderul de parteneriat, c ăt ş i de că tre partener, din contu rile deschise
dedicate proiectului, în limita bugetului alocat pentru fiecare dintre ace ştia.
(2)

Cheltuielile efectuate

de că tre lider/partener vor ft rambursate de c ă tre AM POCA liderului de

parteneriat/partenerului pe baza documentelor justificative prezentate, în procentele

şi condiţ iile stabilite in

Contractul/Ordinul de finan ţare.
Art. 8 ACHIZITII PUBLICE
Achizi ţ iile în cadrul proiectului vor fi f ă cute de c ă tre liderul de parteneriat sau partener, cu respectarea conclitiilor din
contractul de finan ţare ş i a prevederilor legate in materie.

Art.9 PREFINANTAREA/PLATA/RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
(1) Liderul de parteneriat este responsabil de depunerea cererii de prefinan ţare/plat ă /rambursare la AM POCA, at ăt
pentru cheltuielile aferente activit ăţii proprii, căt ş i pentru cele aferente activit ăţ ilor partenerului.
(2) Acordarea ş i utilizarea prefinan ţă rii, precum ş i rambursarea cheltuielilor se realizeaz ă în conformitate cu prevederile
legisla ţ iei in vigoare ş i a prevederilor Contractului/Ordinului de finan ţare incheiat intre AM POCA ş i beneficiar (liderul
de pa rteneriat),
Art. 10 PROPRIETATEA
(1) Proprietatea, titlurile ş i drepturile de proprietate intelectual ă privind rezultatele proiectului, raport ă rile şi alte
documente in leg ă tură Cu acesta vor r ă m ă ne proprietatea beneficiarului/liderului de parteneriat.
(2) Pă rţ ile au obliga ţ ia de a asigura func ţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizi ţionate din finan ţ area
nerambursa bilk la locul de desfăş urare a proiectului şi exclusiv in scopul pentru care au fast achizi ţ ionate.
(3) Pă rţ ile au obliga ţ ia sä nu instră ineze, inchirieze, gajeze bunurile achizi ţ ionate ca urmare a ob ţ inerii finan ţă rii prin
POCA, pe a perioad ă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
(4) Pă rţ ile au abliga ţ ia să se asigure c ă nu vor desfăş ura activit ăţ i economice in scopul ob ţ inerii de venituri/profit din
echipamentele achizi ţ ionate prin protect sau din utilizarea infrastructurii/aplica ţ iilor informatice realizate, in afara
activit ăţ ilor pentru care a fast finan ţ at proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora c ătre terţe pă rţ i
(infrastructura ş i echipamentele care fac obiectul proiectului finan ţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate in alt scop/
cu alt ă destina ţ ie deck cea principal ă ).
Art. 11 CONFIDENTIALITATEA
Pă rţ ile convin s ă p ă streze in stricta confiden ţ ia Rate informatiile primite i sunt de acord s ă previn ă once utilizare sau
divuigare neautorizat ă a unor astfel de informa ţ ii. Pă rţ ile inţeleg s ă utilizeze informa ţ ille confidentiale, doar in scopul
de a- ş i indeplini obliga ţille din prezentul Acord de parteneriat.
Art. 12 NOTIFICARI
(1) Once connunicare intre Parteneri in leg ă tură cu prezentul Acord se va face in scris.
(2) Once document scris trebuie Tnregistrat at ăt la transmitere cat si la primire.
(3) Comunic ă rile intre pa' rţ i care nu se refer ă la datele ş i informaţ iile confiden ţ iale se vor face de asemenea prin telefan,
fax sau e-mail, cu condi ţ ia ca primirea comunicänii s ă fie confirmat ă in scris.

-

- - -

- - — -

-
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Art.13 LEGEA APLICABIL Ă
(1) Prevederile prezentului acord vor fi guvernate, interpretate, Trr ţelese ş i aplicate in conformitate cu legisla ţia naţ ional ă
ş i comunitară in vigoare.
(2) Prezentul acord oblig ă pă rtile să respecte intocmai ş i cu bun ă credint ă fiecare dispozitie a acestuia in conformitate
cu principiul obligativiaţ ir contractului intre p ă rţ i.
(3) Pe durata prezentului Acord de Pa rteneriat, p ă rtile vor avea dreptui s ă convin ă in scris asupra modific ă rii a numitor
clauze, prin act aditional, oric ă nd interesele lor cer acest lucru sau c ă nd aceste circumstarte au loc ş i nu au putut fi
prev ă zute in momentul in care s-a incheiat prezentul Acord de Parteneriat.
ART. 14 DISPOZITII FINALE
(1) in eventualitatea unui litigiu intre p ă rţile semnatare, survenit în executarea acestui acord de parteneriat, se va
incerca solutionarea pe cale amiabil ă , in termen de 15 zile calendaristice. in situatia 'in care nu se poate ajunge la o
inţelegere pe cale am ia bil ă litigiul va fi solutionat de c ătre instan ţa judec ă toreasc ă competent ă .
(2) Prezentul Acord a fost intocmit si semnat ast ă zi, [

] in

( ) exemplare originale, in limba rom ă n ă , cate unul

pentru fiecare parte.
Prezentul acord a fost Intocmit in exemplare,

SEMNĂTURI
Instituţ ia ş i rolul in proiect

Numele ş i functia persoanei autorizate

Semn ă tura

Data

să semneze
Lider de parteneriat —

MARIAN PAVEL

UAT JUDETUL IALOIVIITA

PRE5EDINTE

12.01.2022

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA
Partener 1

12.01,2022

DIRECTIA GENERALĂ
ANTICORUPTIE
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BUGETUL PROIECTULUI
"Cresterea tans arentei eticii si into rit ătii Itn cadrul Constliului Jude ean alornI a si a institu War subordonate .rin im lementarea rrAsurilor inte rate de irevenire a coru el''

Nr.crt.

Campo
nente Campania

I

1

2

1

3

3 Elaborarea sl Implementarea unel
procedurl interne prIvind managernentul
riscurior al vulnerabliltador la
fenomenul de coruptle in cadrul
autoritatil pub/ca locale

3,2 Elaborare procedure
interne prIvind managementul
rIscurilor sl vulnerabitatior la
fenomenul de corupte in
cadrul autoritatil pub/ca locale

1

D1RECTIA
OFNERALA
ANTICCRUPTIE/Unit
atea de Implementare
a profectelor

3 Elaborarea si implementarea unei
procedurl Interne prIvind managementui
riscurior sl vuhsrabilitatilor la
fenamenul de caruptle In cadrul
autoritatil publico locale

1

DIRECTIA
GENERALA
ANTICCRIJ PT1E/Unft
atea de Implementare
a prolectelor

2 Informare xi publicitate

Unite/ea Administrallv
Terftorlala Judetul
lalomite

6 Formaree sl instruirea parsonaluluf
dln admInistralla peke locale sl a
alesior locali cu privire la prevenirea si
limltarea fenomenulul de ccruplie

1

9

1

Unftalea AdmInistrativ
Tentariala Judetul
lalornita

DIRECTA
GENERALA
ANTICORUPTIEtalt
atea de Implementare
a proiectelor

Unitatea Administrativ
Teritorlala Judetul
lalamita

10

NR.
CRT.
1
a
b
ll
a

b

Si

5.2 Organizarea a 3 workshopurl pa tame (lifelike

DIRECTIA
GENERALA
ANTICORUPTIE/Unit
atea de implementare
a proiectelor

7

6

5 Cancan!' de conshentlzare si
educatie in anticoruplie

Categoric

6.2 Curs de fermare
profeslonala in vederea
preverld si limited
fenomenuld de coruptie in
administrajia publica locale

5 Campanil de constientizare si
educajle in anticorupha

II

6

ID IRECTlA
GEN EIRALA
ANTICORUPTI/Unit
otea de Implementare
a prolectelor
DIRECTIA
0 ENERALA
ANTICORUPTIE/Unit
atea do implementare
a prolecteler

6 Formarea si Instrulrea personalului
dln admInlstratla publica locale si a
elesllor locali cu privire la prevenirea si
limitarea fenomenului de coruptle

Subactivitate

5,1 Desfasurarea a doua
sesiunl de campanil de
constientizare in r6ndul
cetalenilor

1

a

Activitate

DIRECTIA
GEN ERALA
ANTICORUPTIE/Unit
etas! de Implernentare
a prolectelor

4 Elaborarea unul ghld de bone prackl
privInd combaterea fenumenulul de
compile in admInistralla publfca Locale,
cresterca transparentei si prevedrea
conflIctului de In/arena

1 Management de proiect

2 informare sl publicltate

3,1 Anallza sltuallel existente
sl cameo/area datelor in
vaderea efaboraril procedurli

2.1 informare sl publicItate
6.1 Organizare curs de
forrnare profeslonala in
vederea prevenirli sl IlmItarli
fenorrenului de coruptie in
adminIstratia publica focala
4,1 Colectarea datelor sl
identificarea cazurlior
concrete din autoritatea
publica solfcitanta, urrnata de
elaborarea ghidului de bune
practicl

1.2 Cheltuieli indirecte

2,1 informare sl pubilcitale
TOTAL

suRsa DE FINANTARE
Valoarce cororli de finantare din care:
Valoare totala neeligibia, Incluslv TVA aferent
. .
L f der - UAT Judetul falorrita
Valoare totala eligibila,
Memhru 1 partener - Diroctla Generale
Incluelv TVA aferent
Anticoruptle
Contributie proprie, din care:
Contributia solicitentulul Li/on- UAT Judetul falomita (2%)
.
la cheituiellle ellgibile,
Membru 1 partener - Direclia Generale
inclusiv TVA aferente Anticoruptle (15%)
Contributia soluclantului Li/or- UAT Judetul falomita
la cheituleille neeligIblie, Membru 1 par/exam - Direcjia Generale
inclusiv TVA aferente Anticoructle
Asistenta financlara LIder - UAT Judetul falornite
nerambursabila
Membru 1 partener - Direcjla Generale
soliciteta
Anticoruptle

354.015,79
0,00
324.560,60
29.455,19
10.909,50
6.491,21
4.415,29
0,00
0,00
316.069,39
25.036,90

Cheltulal5

cheltuiell
salariale

ortorarli/veniturl
asimilate
saladlior pentru
expert]
propnlbooptalf

chel ulell
salariale

onoralliveniturf
asImilete
saladlior pentru
wed
proprltbooptalf

chel ulell
salariale

onorarli/ventri
asimilete
salarlilor pentru
expertl
proprlibeoptati

Tip
cheitulal6

Achie ia

Produs/ServIciu

Directs

Chelluiell safarlafe expel' DGA aferente
susjinerii cursulul de formare
profeslonala

Cirecta

Cheltuieli salarlale expeg 1 si 2 DOA in
aforenta crganfzeril a 3 workshop, uri pa
lame diferile

Directa

Cheftulieli salarlale experti IDGA pentru
expertiza oferlta la campanile de
constientizare.

Dlrecta

Cheitniell salariale experti partener DGA
aferente activltatil de elabcrare
procedure

U.M.

[ell
neeirgi
TVA
bile
f5r5
eligibil

Cheltuieli
ellgtbile
f6r6 WA

Pet tinker Valoare
Cacti (f6r6 TVA) total6 f5r6 Velma
fate
LEI
TVA
TVA

Cantributie
Nerarnbursa
proprie
Justlf !care
bil
Public [LEI] el :1b115

TVA Total
neell cheiturell
Ibil eligIbile

•
buc

boo

buc

7058,05

1

1

2268,13

1929,51

7058,05

2258,13

1929,51

0

0

0

7058,05

2258,13

1929,51

0

0

0

0

2268,13

0

0

0

7058,05

0

0

7058,05

226%13

929,51

1929,5

1058,71

34022

289,43

5999,34

Castor' salaril expert 1 sl expert 2 partener DGA , majored
salarlale de 30% pentru expert 1 sl 10% Ranh; expert 2
pentru 3 iunl;
7.058,05 lel conform Legll selarizaril unitare nr, 153/2017.

1927,91

Costurl saiaril expert 1 si expert 2 partener DGA , majored
salariale de 10% pentru expert 1 si pen/au expert 2 pistil;
3 luni; 2.268,13 lei
conform Legll salarlzarli where nr, 15312017.

1640,08

Costurl salad' expert 1 51 expert 2 partener DGA , majored
salariale de 10% pentru 2 luni; 1 .929.51 fel conform Legll
salarizaril unitare nr.
153/2017,

7140,71

Croo
u
stru:1 ,sralaril expert 1 sl expert 2 parlener DGA , majorari
salarlale pentru 3 LI; 8400,84 lel conform Legit salarizerli
.
163/2017.

5063,18

Costud salarll expert 1 si expert 2 partener DGA , majorarl
salarlale de 30% pentru expert 1 sl 20% pentru expert 2
pentru 2 on!;
6956,68 lei conform Legli solarized unitare am. 153/2017.

aoxsciorrerairlteriite
livenIturi

cheltdell
solaria's

salarlilor pentad
ep
proprlikooptati

cheltuiell
salariale

onorariiivenIturi
asimilate
saiarlilor pentru
expertl
prophi/coaplati

cheltuiell
salarlale

cheltuiell
cu
serv1c11

chelfulell
cu
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REFERAT DE APROBARE
al projectului de hoteirdre privind aprobarea realiarij projectului "Cre şterea transparentei, each şi
integrit ăţii in cadrul Consiliuluj Judetean Talomita şi a institu ţiilor subordonate prin implementarea
'neisurilor integrate de prevenire a corup ţier in vederea obtinerii finant ării previizute de Programul
Operational Capacitate Administrative" 2014-2020 şi a cheltuielilor legate de project

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se propane
aprobarea realizeirii proiectului "Cresterea transparentei, ct/cu şi integritcifii in cadrul Consillului
Judetean Ialomita si a institutiilor subordonate prin impkmentarea măsurilor integrate de prevenire a
coruptiei" in vederea obtinerii finantării prevăzute de Programul Operational Capacitate Administrativă
2014-2020 si a cheltuielilor legate de project.
Prevenirea ş i combaterea corupţiei constituie o prioritate pentru societatea romeinească in
general, pentra autoritătile administratiei pub/ice locale in special, drept pentru care există o
preocupare constantă de imbun ăteitire a calitătii actului administrativ prin introducerea unor măsuri
eficiente de diminuare a fenomenului de coruptie,
Consiliul Judetean Ialomiţa este intr-o continuci preocupare privind functionarea so in baza unor
principii i valori legate de integritate, impartialitate, suprematia interesului public, responsabilitate,
răspundere şi, nu in ultimul mind, transparentei.
Avand in vedere cerintele i prevederile Ghidului Solicitantului pentru Prograrnul Operational
Regional 2014 — 2020, Axa prioritar ă 2, este necesară aprobarea asocierii Judetului lalomita en
Directia Generală Anticoruptie in vederea realizării proiectalui.
Asocierea susmentionată este fundamentată de prevederile art. 173 al/n. (I) lit. e) şi al/n. (7) lit,
a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modific ările şi
complet ările ulterioare, coroborat cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modific ările şi completările ulterioare. Prin acest Acord sunt stabilite obiectul i durata acestuia, grupul
ţintă, inclusiv drepturile şi obligagile fiecărui partener.
In raportul Directiei Investitii şi Servicii Publice sunt prezentate datele privind cheltuielile legate
de implementarea proiectului propuse spre aprob are.
Presedintele
Judeţean lalomita, potrivit Ghidului Solicitantului, este imputernicit s ă
semneze acordul de parteneriat eventualele acte aditionale ;v. documentatia aferentă proiectulai.
Constatănd că sunt indeplinite condifiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului
Judetean lalomita adoptarea hot& arii fn forma si continutul prezentate fn proiect,

Corte Jul Judatean lalomita
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RAPORT
la proiectul de hotă răre privind aprobarea realiz ării projectulue "Cre şterea transparen ţei,
eticii i integritd ţii în cadrul Consiliului Jude ţean Ialomiţa si a instituriilor subordonate prin
irnplementarea mdsurilor integrate de prevenire a corup ţier si a cheltuieljlor legate de
project, in vederea obtinerii finant ă rii nerambursabile prev ăzute de Programul
Operational Capacitate Administrativ ă 2014-2020

Oportunitatea si necesitatea investitiei:
Prevenirea ş i combaterea coruptiei constituie o prioritate pentru societatea romaneasca in
general, pentru autorit ătile administratiei publice locale in special, drept pentru care exista o
preocupare constant ă de imbunatatire a calitătii aetului administrativ prin introducerea unor
măsuri eficiente de diminuare a fenomenului de coruptie.
UAT Judetul lalomita este intr-o continu ă preocupare privind funetionarea sa in baza
unor principii şi valori legate de integritate, impartialitate, suprematia interesului public,
responsabilitate, r ăspundere şi, nu in ultimul rand, transparent ă.
Consiliul Iudetean Ialomita este autoritatea administratiei publice locale din Romania,
constituită la nivelul judetului Ialomita pentru a coordona activitatiile consiliilor comunale/
consiliilor orăşeneşti în vederea realiz ării serviciilor publice de interes judetean. Sistemul de
procese care se desfasoara in cadrul Consiliului Judetean Ialomita impune un management al
calitatii aplicat atat asupra leg ăturii dintre procesele individuale ale sistemului cat şi asupra
oombinării şi interaetiunii acestora, astfel inc ăt elementele de ie şire ale sistemului să atinga
obiectivul final, satisfactia eetatenilor.
Modifieările din ultimii ani au dus la obligativitatea Consiliului Judetean Ialomita de a
asigura metode mai eficiente de monitorizare pentru cre şterea eficientei practicilor activitatilor
proceselor desfa.şurate. Neeesitatea imbun ătăţ irii continue a calif* serviciilor §i proceselor
consiliului judetean, in vederea satisfacerii cerintelor şi aşteptărilor cetatenilor conduce spre
nevoia de imbunătătire continua a sistemului de management al calit ăţii in eonditiile
schimbarilor de ordin organizatoric, a nivelului tehnologic şi de calificare a personalului,
schimbărilor de ordin legislativ saa de reglementare.
Nevoile identificate la nivel de IJAT Jude ţal Ialomiţa în domeniul anticoruptiei stint
urmatoarele:
• Nevoia de a transparentiza procesele si activitatile din administratia publica locala
• Nevoia de a elabora i implementa proceduri i ghiduri de conduita privitor la fenomenul
de coruptie
• Nevoia informarii opiniei publice şi a angajatilor institutiilor publice locale referitor la
măsurile anticoruptie propuse
Cons Hui Judetean Islomita
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• Nevoia de formare i instruire a ale şilor locali şi a funcţionarilor din institutiile publiee
locale in scopul prevenirii i limit ării corupţiej
Modalitatea concret ă de soluţionare a nevoilor identificate este chiar proiectul care
vizează finanţarea elabor ării i implementării măsurilor menite să prevină i să comb ată
fenomenul de coruptie la nivelul institu ţiei solicitante.
Toate aceste nevoi identificate se urmăresc a fi soluţionate prin intermediul activit ăţilor şi
rezultatelor prezentului proiect care are ca scop principal implementarea unor proceduri şi
ghiduri de bune practici in domeniul anticoruptiei, transparentei, eticii şi integrităţil in
administraţia publică locală.
De asemenea, prin project vor fi satisfăcute nevoile angajatilor institutiei solicitante de a
se forma in domeniul mai sus men ţionat, dar şi ale opiniei publice de a fi informat ă privind
probl ernatic a anticorupţiei.
Proieetul este necesar deoarece, conform Strategiei Nationale Anticoruptje 2016-2020,
institutiile publice si intreprinderile publice trebuie sa aiba definjt un „Plan intern de integritate"
care sa fie asumat prin act juridiciordin/decizie interna a institutiei solicitante si include masuri
si proceduri pentru prevenirea si limitarea fenomenului de coruptie si remedii pentru riseurile si
vulnerabilitatile institutionale la coruptia din sistemal public.
Masurjle ce trebuiesc adoptate sunt: prevenirea coruptiei, educatia angajatilor si a
publicului tinta vizat precum si combaterea coruptiei. Procedurile elaborate si masurile stabilite
vor respeeta principiile statuluj de drept, raspunderii functionarilor si alesilor in raport cu
atributiile stabilite prin contraete de munca, principiul proportionalitatii in raport cu elaborarea si
aplicarea procedurilor anticoruptie, principjul eficaeitatii in combaterea coruptiei si principiul
aecesului neingradit la informatiile de interes public si al transparentei decizionale.
Prin project se va tirmari aplicarea acestor reglementari care vor deveni obligatoriu de
implementat in mice institutie publjca.
Finantarea europeana este un ajutor adus comunitatii pentru implementarea si aplicarea
acestor reglementari si pro ceduri cc vor avea ca scop eombaterea fenomenului de coruptie in
administratia publica locala.
Proiectul raspunde nevoilor de informare si constientizare privind edricatja anticoruptie si
implementarea si aplicarea principiilor mai sus amintite. De asemenea, raspunde nevoilor interne
ale funetionarilor si alesilor din respectivele institutii prin formarea si instruirea acestora in
vederea aplicarii procedurjlor elaborate si implementate prin intermediul proiectului.
Caracterul inovativ al proiectului eonsta in faptul ca acesta isi propune sa vina cu solutii
si modele de bune practici in ceea cc priveste domeniul reglementarilor anticoruptie la nivelul
institutiilor publice locale.
Pentru obiectivul "Creşterea transparentei, eticii integritiitii in cadrul Consiliului
Judetean Ialomita ,ş i a institutiilor subordon ate prin implementarea nuăsurilor integrate de
preven ire a coruptiei"
identifieat ca surs ă de finantare Programul Operational Capacitate
Administrativă 2014- 2020, axa prioritard 2-Adrninistratia public ă şi sistem judieiar accesibile
transparente, obiectjv specific 2.2- Cre şterea transparenţei, eticii i integrit ătii in cadrul
autorit ătilor i instituţillor publice.
Obiectivul general at proiecturni it reprezint ă dezvoltarea şi consolidarea capacit ătii
administrative prin jmplementarea m ăsurilor de prevenire şi combatere a coruptiei in
administraţia publică locală, promovarea eticii i integrit ăţii pentru imbunătăţirea performantelor
in activitate, cre şterea transparentei in procesul decizional, precum i preg ătirea personaluluj din
instituthle publice i ale şii locali.
2

Având in vedere cele mai sus mentionate, se propune asocierea UAT Judetul lalomita

Cu Directia General ă Anticoruptie in vederea realiz ării in comun a proiectului prin
Programul Operational Capacitate Administrativ ă 2014-2020 (POCA) avand ca obiectiv
final atingerea rezultatelor propuse prjn project şi indeplinirea obiectivului general şi a celor
specifice. Activitkile ce revin fiec ărui partener in cadrui proiectului sunt detaiiate in Acordul de
p arteneri at.
De asemenea, este necesar ă adoptarea unei hot ărfiri de Consiliu Judetean in regim de

urgenţă pentru aprobarea realiz ărij projectului şi a cheltuielilor legate de project, având in
vedere comunicarea primit ă i inregistrat ă la sedjul CJ Ialomita sub nr. 32000/2021 — P din
30.12.2021, prin care AM POCA instiin ţează demarerea etapej de contractare
obligativitatea depunerii documentelor suplimentare aferente acestei etape.
În spijinul celor mai sus mentionate ata şăm extras din ghidul solicitantului :
"Formularele enumerate se vor transmite door la solicitarea AM POCA pentru proiectele selectate, in etapa de
contractare.

Anexa its. El Formularul de identificare financiară sau adresa Trezoreriei/ Băncii Comerciale din care
să reiasă conturile alocate proiectului;
Anexa its. E2 - Aeordul de parteneriat, intocmit conform modelului furnizat de AM POCA şi en
respectarea elementelor obligatorii prevăzute de H. G. as. 93/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor 0.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea finanelard a fondurilor
europene pentru perioada de progratnare 2014-2020."

Valoarea total ă proiectului este dup ă cum urmeaz ă:

•

Valoarea total ă a proiectului, inclusiv TVA aferent: 354.015,79 lei
lider CJ Ialomita — 324.560,60 lei;
partener DGA - 29.455,19 lei;

•

Valoarea total ă eligibilă inclusiv TVA aferent:
,

354.015,79 lei

lider CJ Ialomita — 324.560,60 lei;
partener DGA - 29.455,19 lei;
•

Valoarea total ă iieeligibiiă, jnclusiv TVA aferent:

•

Valoarea contribu ţiei proprii inclusjv TVA

0 lei

- aferente liderului de parteneriat — UAT Judetul Ialomi ţa este de 6.491,21 lei
reprezentând 2% din valoarea eligibil ă a activit ătilor din proiect care sunt in sarcina
lideruluj proiectului
- aferente membrului partener — Directja Generald Anticoruptie este de 4.418,29 lei
reprezentând 15% din valoarea eligibil ă a activitAtilor care sunt in sarcina membrului
partener
• Asistentă financiar ă nerambursabil ă solicitată:

343.106,29 lei

lider CJ Ialomita — 318.069,39 lei;
partener DGA - 25.036,90 lei;
Fată de cele prezentate, propunem spre analiz ă Consiliului Judetean Ialomita adoptarea
proiectului de _hot ărdre-privind-aprobarea—realizarii--prodectului,cu-titlul-Gresterea Aransparekei,,
3

etieii i integritătii in eadrul Consiliului Judetean Ialomita şi a institutiilor subordonate prin
implementarea m ăsurilor integrate de prevenire a coruptiei" şi a cheltuielilor legate de proiect,
precum i asoeierea. UAT Jude ţui Ialomita cu Direcţia Generală Anticoruptie in vederea
implementării in comun a activit ătilor specifice proiectului,
Director executiv,

Cristian Vlad

v,hv
intocmit,
Asistent manager proiect
Ramona D mitru
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