
ROMANIA
coNsrLruL JU DETEAN BU zilu

norAnAnr
privind aprobarea promovirii proiectului,,Parteneriat pentru

eticd gi integritate in consiliul Judelean Buzd.t" in cadrul
Programului opera[ional capacitate Administrativd, Axa

prioritard 2,,Administralie publici gi sistem judiciar
accesibile gi transparente", Obiectiv Specific 2.2 ,,Cregterea
transparentei, eticii gi integritdlii in cadrul autoritdlilor gi

institugiilor pu blice"

Consiliul Judelean BuzEu,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzHu,
inregistrat5 sub nr. 160 tB/21. 1 1. 2Ot7 ;- raportul Directiei de dezvoltare regional5, inregistrat la
nr. 16040 /2t.LL.20t7;- avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul de
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzEu
anexate la hot5rdre;

- prevederile HotdrErii Consiliului Jude[ean Buzdu nr. 40/25,02.20t6
pentru aprobarea Listei cu propuneri de proiecte ce urmeaz[ a fi
promovate de Consiliul Judetean BuzEu pentru finanlare din fonduri
structurale 20t4 - 2020;

- prevederile HotErdrii Consiliului Judelean BuzEu nr. 55/10.03.2016
pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judelean BuzEu gi
Transparency International Rom6nia, in vederea promov5rii unei cereri
de finantare in cadrul POCA ?-OL4 - 2020, Axa prioritar5 2, Obiectiv
Strategic 2.2;

- prevederile Ghidului solicitantului, Cererea de proiecte POCA/L25/2/2
(CPL/20|7) - Sprijinirea mdsurilor referitoare la prevenirea corup;iei ta
nivelul autoritd;ilor si institugiilor publice tocate din regiunile mai putin
dezvoltate;

- prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu
modific5rile gi completdrile ulterioare,

in temeiul art. 91 alin.(1) lit. ,,b, d, e", alin.(3) lit. ,,a gi f", alin. 5 lit. ,,a,,
pct. 10, alin. 6lit, ,,a" gi art. 97 din Legea nr.2t5/2001 a administraliei publice
locale, republicatS, cu modificdrile gi cornpletdrile ulterioare,

HOTARA$TE :

Art. 1. Se aprobd promovarea proiectului ,,Parteneriat pentru eticd gi
integritate in Consiliul Judetean Buz'au" in cadrul Programului Operalional
Capacitate AdministrativS, Axa prioritarb 2 ,,Administralie publicS gi sistem
judiciar accesibile gi transparente", obiectiv Specific 2.2 ,,Cregterea
transparentei, eticii gi integrit5tii in cadrul autoritSlilor gi instituliilor publice",
prev5zut in sintezb in Anexa nr. 1 care face parte integrant5 din prezenta
hot516re.



Art. 2. Se aprob5 valoarea totalS a proiectului ,,Parteneriat pentru etic5 gi
integritate in Consiliul Judetean Buz5u", in cuantum de 394.49t,04 lei (inclusiv
TVA), prev5zut in Anexa nr.2 care face parte integrantd din prezenta hot5rSre.

Art. 3. Consiliul Judetean Buzbu Tgi asumd urmbtoarele responsabilitSli
financiare in implementarea proiectului :

- cofinan[area Tn procent de 2o/o din cota de 54,24o/o, cdrl- ii revine din
costurile eligibile ale proiectului, respectiv 4.279,82 lei;

- sumele, reprezent6nd cheltuieli conexe ce pot apErea pe parcursul
implementbrii proiectului "Parteneriat pentru eticE gi integritate in Consiliul
Judetean Buzdu", care se vor asigura din bugetul propriu al Judelului BuzEu.

Art. 4. Consiliul Judetean Buzitu igi asumd responsabilitatea asigurErii
resurselor financiare necesare implementSrii proiectului, corespunzdtor cotei de
54,24o/o, in conditiile ramburs5rii/ decont5rii ulterioare a cheltuielilor din
instru mente structu rale.

Art. 5. Se mentine acordul de parteneriat Tntre Consiliul Judetean Buz5u gi
Transparency International Rom6nia, in scopul implementdrii proiectului,
aprobat prin Hotbr6rea Consiliului Judetean Buz5u nr. 55/10.03.2016.

Art. 6. Se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judetean Buz5u - domnul
Petre Emanoil Neagu sE semneze toate actele necesare gi contractul de
finantare in numele gi pentru beneficiarul proiectului - Unitatea administrativ
teritorialS jude[ul BuzEu.

Art.7. Directia de Dezvoltare RegionalS gi celelalte directii din aparatul de
specialitate al Consiliului Jude[ean Buzdu vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hot516ri.

Art.8. Secretarul Judetului BuzEu va asigura aducerea la cunogtinta
public5 a prevederilor prezentei hot516ri, prin publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judetean BuzEu gi in Monitorul Oficial al judetului, precum gi
comunicarea hot516rii autorit5tilor, institutiilor gi persoanelor interesate.

IL NEAGU

MNEAZA,
L JUDETULUI BUZAU

MIHAI - LAUF.ENTIU GAVRILA
Nr' 287 
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Hotirdrea a fost adoptatd cu 3L.voturi ,,F€rtttu", - voturi ,,impotrivd",
- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.
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Anexa nr. 1 la

Hotirdrea Consiliului Judetean Buzdu nr.

Parteneriat pentru eticd 9i integritate
in Consiliul Judetean Buzd.t"

Sintezi
Proiect in cadrul Programului Operational Capacitate Admi nistrativS

Axa prioritarE 2 ,,Administratie public5 gi sistem judiciar accesibile gi

transparente"

Obiectiv Specific 2.2 ,,Cregterea transparentei, eticii gi integrit5tii in cadrul

autorit5tilor gi institutiilor publice"

1. Obiectivul general al proiectului:

Consolidarea capacit6[ii administrative a Consiliului Judetean Buz5u de a

cregte integritatea gi de a reduce vulnerabilit5tile la coruptie, prin dezvoltarea

9i implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici gi

proceduri de etic5 gi integritate, precum gi printr-un program de educatie

anticoruptie, contribuind la dezvoltarea unei administratii locale eficiente.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

o.s.1 Elaborarea gi aplicarea unitard a unui set de standarde de

eticd gi integritate, insotite de politicile gi procedurile operationale aferente,

care sd faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii gi

integritdtii, contribuind totodatd la implementarea la nivelul Consiliului

Judelean Buzdu a mdsurilor anticoruptie reglementate de legislatia na[ionald gi

monitorizate de Strategia Nationald Anticoruptie (SNA);

O.5.2 Dezvoltarea unei platforme colaborative la nivelul institutiei,

instrument inovativ de know-how in acest proces de adaptare gi aplicare a

noilor standarde, care va functiona in beneficiul personalului gi al Consiliului

Jude[ean in ansamblu;

O.5.3 Cregterea nivelului de educatie anticoruptie in rindul Grupului

fintd, prin organizarea unui program in acest scop care va cuprinde 6 cursuri

de formare/perfec[ionare profesionald in domeniul eticii gi integritdtii, precum

gi un seminar in care se va discuta despre bune practici in domeniul eticii,

integritdtii gi preveni rea coru ptiei.



3. Justificare
La nivelul Consiliului Judetean Buzdu a fost identificat5 nevoia

consolid5rii eforturilor de prevenire a coruptiei gi implement5rii de standarde
eficiente anticoruptie. In plus, a fost iderrtificat5 nevoia de a se depSgi nivelul
declarativ in favoarea stabilirii unor actiuni clare gi eficiente de implementare
inclusiv a mecanismelor specifice managementului vulnerabilit5tilor specifice
autoritS[ii publice judefene.

Planul de integritate al Consiliului Judetean Buzdu, aprobat prin
hotdr6rea CJ nr. L49/20t7, cuprinde o serie de nevoi identificate gi m5suri
necesare a fi indeplinite, in vederea indeplinirii Obiectivului 1 - Cregterea
gradului de implementare a mdsurilor anticorup[ie la nivelul institutiei publice
gi a celor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate. Printre acestea se
numdrS:

- identificarea gi evaluarea riscurilor gi vulnerabilit5tilor la coruptie
specifice institutiei ;- implementarea mEsurilor de remediere a vulnerabilit5tilor specific
identificate;

- elaborarea gi implementarea la nivelul institu[iei de proceduri de sistem
privind indicatorii anticorup[ie, tn acord cu Strategia NationalS Anticoruptie
20L6-2020;

- organizarea/derularea/asigurarea participErii la programe de cregtere a
gradului de congtientizare gi a nivelului de educatie anticoruptie a personalului
propriu gi a celui din structurile subordonate (in ultimii 3 ani, doar 5 persoane
din cadrul Cl Buz5u au participat la cursuri de formare pe teme de etica,
integritate sau anticoruptie) ;- asigurarea diseminErii de informatii privind riscurile 9i consecintele
faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate;

- realizarea unor proiecte/activitHti av6nd ca obiectiv prevenirea
corup[iei, promovarea eticii, integrit5tii gi bunei guvernHri in parteneriat cu
societatea civilS.

NEVOI specifice in ceea ce privegte prevenirea corupliei, etica gi
integritatea la nivelul personalului cu funclii de conducere gi executie
din cadrul CJ Buzdu, primdriilor din judet 9i alegi locali la nivelul
judejutui Buzdu.

In urma c6gtigErii selectiei de partener derulate de CJ Buz5u gi aprobdrii
prin HotE16re de CJ a parteneriatului dintre Consiliul Judetean BuzSu gi

Transparency International Romania Tn vederea elabor5rii gi depunerii unei
cereri de finantare in cadrul POCA 20t4 - 2020, Axa prioritar5 2, Obiectiv
Specific 2.2, in perioada mai - iulie 2016 cei doi parteneri au analizat situatia
privind mecanismele existente la nivelul administratiei publice locale din
judetul BuzEu, in materie de transparen[5, integritate, conformitate gi mEsuri
anticoruptie.

Pentru a avea date cdt mai obiective, Transparency International
Romania a intocmit un chestionar in aces;t scop, care a fost diseminat, de c5tre
Solicitant, la nivelul aparatului de specialitate al Cl BuzEu gi la nivelul
primEriilor din judet. In total au fost strdnse 406 chestionare valide,
completate de urmStoarele categorii de personal, reprezentative pentru grupul
tint5 din cadrul proiectului:



- personal cu functii de conducere gi executie din cadrul aparatului de
specialitate al CJ Buzbu;

- personal cu functii de conducere gi executie din cadrul prim6riilor din
judetul Buzdu;

- alegi locali la nivelul jude[ului BuzEu.
Din analiza rdspunsurilor completate in chestionare, rezultd urm5toarele

nevoi identificate la nivelul Grupului Jintd gi implicit la nivelul CJ BuzEu:
- Nevoia elabor5rii/actualiz5rii la nivelul institutiei publice locale a unor

mecanisme, politici gi proceduri in acord cu obiectivele SNA gi implicit
explicarea acestora personalului din cadrul institu[iei. O treime dintre
respondenti declarS cb nu au sau nu gtiu dacb au atribu[ii prin figa postului prin
care sunt implicati Tn rezolvarea de mSsuri preventive in domeniul eticii,
integritSlii gi m5suri anticoruptie listate in chestionar. Mentiondm cE mbsurile
preventive listate in chestionar sunt extrase din Strategia NationalS
Anticorup!ie, fiind in concordant5 cu obiectivele stabilite prin SNA in ceea ce
privegte Cregterea integritEtii, reducerea vulnerabilit5tilor gi a riscurilor la
coruptie in administra[ia publicd localS.

- O altb nevoie identific5 prin sondajul amintit este aceea cE Grupul Jint5
are dificult5li ?n definirea problematicii corupliei 9i in Tnlelegerea mecanismului
avertiz5rii publice (institulia avertizorului de integritate). Spre exemplu, 93o/o

dintre cei chestionati au r5spuns afirmativ la urm5torul enun[: Faptele de
coruplie se refer5 numai la darea sau luarea de mit5. Enunlul este fals
deoarece faptele de coruptie ocupE o arie mai larg5, nu restrictivd (ex.,
infracliuni contra intereselor UE, trafic de influen!5 etc.);

- O altb nevoie identific5 este aceea de cursuri/traininguri pe teme de
etic5, la fel ca gi Informdri/cursuri privind mbsuri anticoruptie/ de prevenire a

coruptiei, care se deruleazd rar la nivelul institutiilor publice locale analizate.
Un sondaj realizat in cadrul ,,Strategiei de dezvoltare durabilS a Judetului
Buzdu 2074-2020" relev5 faptul c5 600/o din locuitorii judetului consider5 cE

trebuie tmbunEt5git standardul autorit5[ilor publice gi al deciziilor luate de
acestea.

Prin hotdrdrea nr. t49/2017 Consiliul Judetean Buz6u a aprobat Planul de
integritate gi Inventarul m5surilor de transparentd institutionalS gi de prevenire
a corupliei pentru implementarea SNA in perioada 20L6-2020 la nivelul Cl
Buzbu. Aceste documente sunt parte integrantb a unui cadru de actiune la
nivelul institufiei, in scopul promovbrii integritbtii gi bunei guvernbri.

in aceeagi hot5rdre a fost identificat5 nevoia consolid5rii eforturilor de
prevenire a coruptiei gi implement5rii eficiente a standardelor interne 9i
internalionale anticorupfie. Prin prezentul proiect, se fac demersuri necesare in
vederea contribuirii la indeplinirea obiectivelor SNA, insemn6nd reducerea
vulnerabilit5lilor gi prevenirea fenomenului corupliei prin aplicarea riguroasd a

cadrului normativ gi institutional in vederea maximizdrii m5surilor anticoruptie.
Urgen[a este data implicit de faptul cE obiectivele asumate la nivelul C]

BuzSu inclusiv prin Declara[ia privind aderarea la valorile fundamentale,
principiile, obiectivele gi mecanismele de monitorizare a SNA 20t6-2020,
trebuie s5 fie indeplinite pdnb cel t6rziu in 2020.

Dezvoltarea gi implementarea de standarde de etic5 gi integritate, a unor
mecanisme func[ionale la nivelul institu[iei necesit5 timp, prin urmare acestea
trebuie demarate in cel mai scurt timp. Consiliul Judetean BuzSu a fbcut pagi



incipienti in acest sens, iar cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CPU2017), Axa
prioritarE 2, Obiectiv Specific 2.2. - este un bun prilej pentru a finanta
dezvoltarea gi implementarea de standarde de etic6 gi integritate, a unor
mecanisme functionale la nivelul institutiei. Proiectul rdspunde nevoilor
identificate la nivelul Consiliului Judetean Buzdu printr-o interven[ie complexS,
integrat5 care implicd urm5toarele :

- elaborarea unui set de standarde de eticS gi integritate, care sE
faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniu, in acord cu
obiectivele SNA asumate de c5tre Consiliul Jude[ean. Prin elaborarea de
standarde de eticS gi integritate se r5spunde nevoii identificate la nivelul
Grupului Jint5 gi la nivelul institutiei in ansamblu. Va fi dezvoltat5 o practic5
unitarS, cumu16nd eforturile incipiente ale institu[ie in domeniul eticii gi

integrit5tii, cu bune practici dezvoltate la nivel national gi european in
domeniu;

- dezvoltarea unei platforme colaborative la nivelul institu[iei. Prin
platforma colaborativS, proiectul propune dezvoltarea gi implementarea unei
solutii inovative prin faptul cE personalul din cadrul Consiliului Jude[ean
constituit ca Grup Jint5 va fi implicat in elaborarea politicilor gi procedurilor de
etic5 gi integritate, pentru ca documentele rezultate sE fie adaptate nevoilor
reale ale institu[iei gi personalului din cadrul acesteia, iar personalul sE
rezoneze cu noile standarde;

- implementarea sistemului de integritate la nivelul institu[iei. Vor fi
fbcute demersurile necesare pentru ca standardele de etic5 gi integritate
elaborate in cadrul proiectului sd fie implementate la nivelul Consiliului
Judetean Buz5u. M5sura r5spunde nevoilor identificate la nivelul GT gi a

institutiei CJ inclusiv prin "Declaratia privind aderarea la valorile fundamentale,
principiile, obiectivele gi mecanismul de monitorizare a SNA 20L6-2020", de
adoptare a procedurilor opera[ionale privind mdsurile preventive anticoruptie gi

a indicatorilor aferenti.
- preg5tirea gi implementarea unui program de educatie anticorup$ie la

nivel local. CorespunzStor nevoilor identificate mai sus, proiectul are in vedere
imbunEt5tirea cunogtinlelor gi a competenlelor personalului din cadrul Grupului
Jint5 in ceea ce privegte prevenirea coruptiei, at6t prin Organizarea gi

desfSgurarea cursurilor de formare privind etica gi integritatea, c6t gi prin
seminarii/dezbateri in care se va discuta pe teme de eticE gi integritate.

Caracterul INOVATIV al proiectului este dat in primul r6nd de faptul cE

elaborarea gi implementarea unui set de standarde de etic5 gi integritate in
cadrul CJ este o premier5 la nivelul administratiei publice locale, CJ BuzEu
putdnd deveni astfel un model de bunE practic5 la nivel national.

De asemenea, platforma colaborativE este un element inovativ prin
prisma modalit5tii de lucru, a eficacitbtii sistemului propus, generdnd totodatb
economie de timp gi de resurse la nivelul institutiei. Corespondenla 9i

contribulia proiectului la obiectivul specific, la rezultatele 9i la indicatorii POCA.
Prin toate activitEtile, rezultatele gi obiectivele propuse, proiectul

contribuie la indeplinirea obiectivului specific 2.2 al POCA: Cregterea
transparentei, eticii gi integritS[ii in cadrul autoritdtilor gi institutiilor publice.
Prin A3. precum gi prin 44., proiectul contribuie la Tndeplinirea Rezultatului
POCA R3 gi a indicatorilor 5525 gi 5564. Prin A5. proiectul contribuie la
indeplinirea Rezultatului POCA R4 gi a indicatorilor 5525 gi 5564. Prin



Activitatea 6. proiectul contribuie la indeplinirea Rezultatului POCA R6 9i a

indicatorilor de rezultat 5526 gi 5566.

4. Grupul finti al proiectului

Grupul lint5 este format din 270 de persoane, dup5 cum urmeazd: 151

de persoane Tnsemn6nd personal de conducere 9i de execulie din cadrul
Consiliului Judelean Buz5u, 32 de consilieri judeleni din cadrul CJ Buz5u 9i 87

de persoane insemn6nd personal de conducere 9i de execulie din cadrul celor
87 de unit5[i administrativ-teritoriale existente la nivelul judetului BuzEu.

GRUP TINTA 1 (GTl) este format din 151 de persoane, insemn6nd total
personal de conducere 9i de execulie din cadrul Consiliului Jude[ean Buz5u.

Grupul lint| 1 va fi implicat in seminarii, elaborarea de politici 9i proceduri,
cursuri pe teme de etic5 gi integritate. Spre exemplu, in cadrul Activit5tii 3 din
proiect, un num5r mediu de 30 de persoane din GT 1 vor participa la minimum
3 ateliere de lucru online organizate cu ajutorul unui sistem de lucru inovativ,
dezvoltat in cadrul ActivitSlii 4, denumit platforma colaborativ5. Atelierele
online vor fi organizate in sistem de lucru colaborativ, astfel inc6t sE permit5
modalitatea de acordare de input, propunerea de amendamente, sugestii cu
privire la standardele, politicile gi proceclurile elaborate in cadrul subactivitbtii
3.2, de detaliere la nivel de operaliuni cu asigurarea elementelor de sinergie in
sistem. Participanlii vor fi selectati pe baza unei metodologii de lucru,
incluzdnd: in medie cSte 5 persoane din cadrul urm5toarelor directii 9i servicii
aflate in subordinea acestora: Direclia juridicS gi administratie public5 localS;
Direclia economicS; Direclia pentru administrarea patrimoniului 5i investitii;
Direclia de dezvoltare regionalS; Direclia pentru amenajarea teritoriului 5i

urbanism. De asemenea, vor fi invitate sE participe cel pu[in c6te o persoanE

din cadrul serviciilor/compartimentelor aflate in subordinea direct5 a

pregedintelui Consiliului Judetean Buzdu. Un numbr de 120 de persoane vor
participa la cursurile de formare privind etica gi integritatea in cadrul
instituliilor publice, linta propus5 fiind ca 120 de cursanti sd fie certificati la

finalizarea cursurilor-. GRUP ]INTA 2 (GT2) este format din 32 de consilieri
jude[eni din cadrul CJ Buz5u 9i minimum 87 de persoane insemndnd secretarul
gi/sau consilierul de etic5, personal de conducere 9i de executie din cadrul celor
B7 de unitSli administrativ-teritoriale existente la nivelul judetului Buzbu.
Persoanele din Grupul Jint5 2 vor fi invitate sd participe la seminarii, pentru a

discuta despre etic5 gi integritate in institutiile publice locale ;i vor avea acces

la informalii gi resurse elaborate Tn cadrul proiectului. Astfel proiectul
contribuie la cregterea nivelului de educalie anticoruptie pentru personalul din
cadrul instituliilor publice la nivelul judetului Buz5u, constituind un exemplu de

bunE practic[ in domeniul eticii gi integrit5tii. De asemenea, prin organizarea
de cursuri 9i dezbateri pe teme de etic5, integritate, bune practici anticorup[ie,
proiectul contribuie la promovarea bunelor practici anticoruplie 9i implicit la
indeplinirea Obiectivului specific 3.8 din Strategia NationalS Anticoruptie.



5. Relevanti

Proiectul este in acord cu ,,Strategia de dezvoltare durabilS a Jude[ului
BuzEu gi planul de actiuni 20L4-2020", care are printre principalele obiective
Directia de dezvoltare 4.8 Capacitatea administrativS.

Av6nd in vedere acest lucru, Consiliul Judetean BuzEu va depune eforturi
pentru a identifica solutii inclusiv financiare, Tn vederea promov5rii rezultatelor
proiectului ca exemplu de bund practic5 la nivel nalional, pentru alte unitdti
administrativ-teritoriale. Setul de standarde de eticS gi integritate, precum gi

politicile gi procedurile aferente vor fi actualizate periodic, pe baza
metodologiei de implementare elaborate in cadrul proiectului, valorificdndu-se
astfel Rezultatul de proiect R1 gi Rezultatul de proiect R2.

Personalul cu functii de conducere gi executie din cadrul CJ Buz5u va
avea la indemSnb un sistem de integritate functional gi pregStirea necesarb
pentru a continua implementarea gi dezvoltarea cu succes a tuturor
mecanismelor gi instrumentelor dezvoltate gi implementate in cadrul
proiectu lu i.

La sustenabilitatea proiectului vor contribui gi activit5tile de imbun5tSlire
a cunogtinlelor ;i a competenlelor personalului din cadrul CJ BuzEu in ceea ce
privegte prevenirea coruptiei. Cele L20 persoane, Tnsemn6nd personal din
cadrul Cl BuzEu, care vor fi certificate la finalizarea cursurilor in domeniul
prevenirii corupliei, eticii 9i integritSlii vor putea aplica la locul de muncb
cunogtin[ele acumulate in cadrul cursurilor, facilitdnd astfel aplicarea sistemului
de integritate. De asemenea, CJ Buz5u va avea in vedere organizarea de
intdlniri/ateliere de lucru cu reprezentanli ai UAT-urilor din judet, pentru a le
tmpdrtSgi din experientele acumulate prin acest proiect, valorificdnd astfel
Rezultatele de proiect R1, R3, R6 gi R7.

Dupd inchiderea proiectului, platforma colaborativ5 va continua sE fie
utilizat5 la nivelul CJ BuzHu gi se vor identifica solutii pentru dezvoltarea
acesteia, astfel inc6t circuitul electronic al documentelor sE poat5 fi extins in
cadrul institutiei, valorific6ndu-se astfel rezultatul de proiect R4. De asemenea,
Consiliul Judetean BuzEu va identifica solutii pentru ca Grupul Jintb 2 gi implicit
UAT-urile de la nivelul judetului Buz5u sb aib5 acces la resursele in domeniul
eticii gi integritdtii disponibile pe platforma colaborativS, inclusiv la Ghidul de
bune practici, valorific6ndu-se astfel rezultatul de proiect R3. Transparency
International Rom6nia va transmite c5tre Consiliul Judefean Buz5u, pentru a fi
postate pe platforma colaborativS, resurse in domeniul eticii gi integrit5[ii pe

care le va elabora gi publica in alte proiecte derulate la nivelul organizatiei.
Setul de standarde de etic5 gi integritate, precum gi politicile gi

procedurile aferente vor fi actualizate periodic, pe baza unei metodologii
elaborate in acest sens in cadrul proiectului. Aceste instrumente de prevenire a

corupliei vor fi promovate de c5tre CJ Buzdu, ca exemplu de bunb pr:actic5, in
int6lniri/seminarii/alte activit5ti de acest tip pe teme similare, la care participd
CJ Buz5u.

De asemenea, partenerul Tn proiect Transparency International Romania
va continua sd promoveze Setul de standarde de etic5 gi integritate elaborat in
cadrul proiectului, ca exemplu de bunE practicS, in activit5li cu tematici
similare pe care la va derula in cadrul organizatiei.



Anexa nr. 2 Ia

Hotirirea Consiliului Judelean Buziu nr. Jry/ALlF

BUGETUL PROIECTULUI

"Parteneriat pentru etici gi integritate in Consiliul Judetean
Buziu" in cadrul Programului Operational Capacitate

AdministrativS, Axa priorita rd 2,,Administralie publici 9i
sistem judiciar accesibile 9i tramsparente", Obiectiv Specific

2.2 ,,Cregterea transparenlei, eticii gi integritilii in cadrul
autorititilor gi institutiilor publice"

Nr.
crt. Surse de finantare

Valoare
(lei)

I.
Valoare totali a cererii de finantare cu TVA,
din care: 394.49L,O4

a. Valoare totalS eligibilS, ilglUgly l-VA, din care: 394.49t ,04
Valoare eligibilS Consiliul Judetean Buzdu - 54,24o/o

din valoare total5 eligibilS inclusiv TVA 2L3.990,64
Valoare eligibilS Transparency International
Rom6nia - 45,760/o din valoare totalS eligibilS
inclusiv TVA 180.500,04

b. Valoare total5 neeligibilS, inclusiv TVA 0

II.
Contributia proprie 2o/o din valoare totali
eliqibili inclusiv TVA, din care: 

-

7.889,83
a. Contribulia proprie 2o/o - Consiliul Judelean Buz5u 4.279,82

b.
Contributia proprie 2o/o - Transparency International
Romdnia 3.610,01

III.
Asistenl5 financiari nerambursabilS cu TVA
solicitati, din care 386.601,21

a.
AsistentS financiarE nerambursabilS cu TVA

solicitat5 de Consiliul Judetean UuzSu 209.7L0,82

b.
AsistentrS financiar5 nerambursabilS cu TVA
solicitatb de Transparency International Rom6nia 176.890,39



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr./6P/P / ?il{ott.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re privind aprobarea promovirii
proiectului "Parteneriat pentru etici gi integritate in

Consiliul Judetean Buzdu"in cadrul Programului
Operalional Capacitate AdministrativS, Axa prioritard 2
,,Administratie publici 9i sistem judiciar accesibile gi

transparente", Obiectiv Specilic 2.2,,Cregterea
transparentei, eticii gi integritdtii in cadrul autorititilor

gi institutiilor publice"

Unitatea Administrativ teritorialS -. Judetul BuzEu a depus cererea
de finantare cod SMIS 118396 Tn cadrul Programului Operational
Capacitate AdministrativS, Axa prioritarb 2 ,,Administratie public5 gi

sistem judiciar accesibile gi transparente", Obiectiv Specific 2.2 ,,Cregterea
transparenlei, eticii gi integritdtii in cadrul autorit6tilor gi institutiilor
publice".

Proiectul va contribui la prevenirea coruptiei la nivelul Consiliului
Judelean BuzEu gi implicit la indeplinirea Obiectivului Specific II.3. din
Strategia pentru Consolidarea Administraliei Publice 2074 2020, a

Obiectivului Specific 3.8 din Strategia NationalS Anticoruptie 2016-2020 gi

a Obiectivului Specific 2.2 din Programul Operational Capacitate
Administrativ5 - Cregterea transparenlei, eticii 9i integrit5tii in cadrul
autorit5tilor gi institutiilor publice.

Cl Buzdu se va poziliona ca centru de bunb practicS la nivel local in
domeniul eticii gi integritdtii, surs5 9i resurs5 in domeniu, la care vor
putea avea acces toate UAT- urile din jude! ;i nu numai.

Proiectul ,,Administralie public5 gi sistem judiciar accesibile 5i
transparente" este in acord cu ,,Strategia de dezvoltare durabilS a

Judetului Buz5u gi planul de acliuni 20L4-2020", care are printre
principalele obiective Direc[ia de dezvoltare 4.8 Capacitatea
administrativS.

tn concluzie, propun adoptarea proiectului de hot516re Tn forma
prezentatS.

PRE9ET)INTE,

PETRE
/' faq*EAGU



CONSILIUL IUDETEAN
DIRECTIA DE DEZVOLTARE

Nr.16O 40 l2L.LL.2OL7

BUZAU
REGIONALA

RAPORT
la proiectul de hotir6re privind aprobarea promovirii
proiectului "Parteneriat pentru etici 9i integritate in

Consiliul Judelean Buziu" in cadrul Programului
Operalional Capacitate AdministrativS, Axa prioritard 2
,,Administralie publici gi sistem judiciar accesibile 9i

transparente", Obiectiv Specific 2,2,,Cregterea
transparen$ei, eticii gi integritfitii in cadrul autorititilor

gi institu[iilor publice"

Prin Hot6r6rea Consiliului Judetean BuzEu nr. 40/25.02.2016 a

fost aprobat5 Lista cu propuneri de proiecte ce urmeaz5 a fi promovate de

Consiliul Judelean BuzEu pentru finantare din fonduri structurale 20t4 -
2020.

in acest context, Unitatea Administrativ teritorialS - Judetul Buz5u a

depus cererea de finanlare cod SMIS 118396 in cadrul Programului
Operalional Capacitate AdministrativS, Axa prioritard 2,,Administratie
public[ gi sistem judiciar accesibile gi transparente", Obiectiv Specific 2.2

,Cregterea transparenlei, eticii gi integrit6!ii Tn cadrul autorit5tilor 5i

institutiilor pu blice".
irin proiectul de hot516re propus sunt respectate conditiile

prevfizute de Ghidul solicitantului, in cadrul apelului de proiecte
1OCA/125/2/2(CP1/2017) Cregterea transparen[ei, eticii gi integritdtii in
cadrul autoritdtilor gi institutiilor publice.

Contribu[ia Consiliului Judelean Buz6u este de 54,24o/o din valoarea
totalS eligibilS, inclusiv TVA, respectiv 2L3.990,64 lei, iar contributia
Transparency International Rom6nia este de 45,76% din valoarea totalS
eligibilS, inclusiv TVA, respectiv 180.500,04 lei.- tn concluzie, suslinem adoptarea proiectului de hot516re Tn forma
prezentat5 de initiator.

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA.MIqARA NICOLAE

d/tti.sl,e


