Rezultatele proiectului
”Transparență, etică și integritate”
Cod SMIS 116766/cod SIPOCA 409

U.A.T Județul Gorj a implementat proiectul ”Transparență, etică și integritate” în baza contractului de
finanțare nr. 160 din 27.06.2018, în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă (POCA),
Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2
- Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Apelul de
proiecte CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și
instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Proiecte%20in%20derulare/POCA/Transparenta%20etica%20si%20integ
ritate/pagina%20proiect.pdf
Contractul de finanțare nr. 160 din 27.06.2018 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Perioada de implementare a proiectului ”Transparență, etică și integritate” a fost de 18 luni de la data
semnării contractului de finanțare.
Valoarea totală a proiectului a fost de 363.079,14 lei (inclusiv TVA), din care:
• 308.617,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;
• 47.200,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
• 7.261, 58 lei cofinanțare U.A.T. Județul Gorj, reprezentând 2%.
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Unității
Administrativ Teritoriale Județul Gorj și al structurilor subordonate, prin introducerea de proceduri
operaționale privind măsurile preventive anticorupție.
Rezultatele proiectului au constat în:
Activitate 1: Management de proiect.
Monitorizarea internă a constat în verificarea continuă a progresului proiectului, respectiv ceea ce a fost realizat
comparativ cu ceea ce a fost planificat.
Activitate 2: Informarea și publicitatea proiectului.
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Comunicat începere proiect
Comunicat închidere proiect
Conferință de lansare a proiectului

Conferință de închidere a proiectului

Activitatea 3: Dezvoltarea procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți.
În cadrul acestei activități, UAT Județul Gorj a dezvoltat proceduri operaționale privind măsurile preventive
anticorupție.
Procedurile operaționale cuprind toate măsurile preventive stabilite prin Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea
Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanța, a riscurilor asociate
obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională
și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes
public, anexa nr. 3.
Au fost postate pe site Codul etic si Ghidul privind regimul incompatibilitaților și al conflictului de interese.
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Prin dezvoltarea procedurilor operaționale UAT Județul Gorj cât și structurile subordonate au asigurat aplicarea
măsurilor preventive anticorupție.
Activitatea 4: Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare, inclusiv prin
creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație anticorupție privind măsurile referitoare la
prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare, a fost realizată prin:
- Implementare proceduri operaționale
În cadrul acestei subactivități au fost achiziționate servicii de consultanță ce au constat în furnizarea de asistență
tehnică pentru UAT Județul Gorj și 9 structuri subordonate, în vederea implementării măsurilor referitoare la
prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare.
- Campania de educație și conștientizare
Campania de educație și informare a avut următoarele acțiuni:
- organizarea a 3 mese rotunde, cu organizații relevante din județul Gorj la care au fost invitați și reprezentanți ai
instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Au participat reprezentanți ai autorităților publice
locale județene, membrii ai societății civile și mediului de afaceri.

- campanie de educație și informare privind măsurile de prevenire a corupției în școlile din județul Gorj, axată pe doua
direcții.
Prima acțiune a vizat prezența reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii corupției,
în cel puțin 10 școli din județul Gorj, pentru informarea și dezvoltarea cunoștințelor elevilor în domeniul prevenirii
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corupției. Le-au fost prezentate drepturile și obligațiile atât ale cetățenilor cât și a angajaților UAT județul Gorj și
structurile subordonate.

A doua acțiune a vizat organizarea campaniei de educație și informare privind măsurile de prevenire a corupției în
școlile din județul Gorj, prin desfășurarea unui concurs la nivel județean, la care au participat toate școlile din județul
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Gorj, în cadrul căruia au fost organizate 3 secțiuni respectiv de desen, eseu și media care vor cuprinde exprimarea
creativă a percepției elevilor prin redactarea unui mesaj în scopul prevenirii corupției.

Concursul a fost finalizat cu un eveniment organizat la nivel județean în cadrul căruia vor fi premiate cele mai bune
lucrări. Din juriu au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor relevante din județul Gorj.
Pe baza activității derulate a fost realizat un spot publicitar care a surprins cele mai reprezentative momente și păreri
ale participanților la activitate. Acest spot a fost folosit în cadrul proiectului, fiind difuzat pe un canal TV cu acoperire
județeană indicat de beneficiar, o dată pe zi timp de treizeci de zile și este postat și pe site- ul UAT județul Gorj
www.cjgorj.ro(https://www.youtube.com/watch?v=ILPY_Zguwa4&list=PLgKrxrY4S3ZcCEtqbAyUUkvALI15YQ1F&index=4&ab_channel=ConsiliulJude%C8%9BeanGorj )
Activitatea 5: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și
integrității;
Au fost organizate 3 sesiuni de cursuri de formare în domeniul „Competențe sociale si civice” axate pe tematica
prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, personalizate în funcție de structura grupului țintă vizat de
fiecare sesiune de instruire. 70 persoane au obținut certificarea competențelor dobândite.
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