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INFORMARE 

privind implementarea în cadrul Consiliului Județean Mureș a proiectului 

„Spunem NU Corupției”  

 

Consiliul Județean Mureș implementează începând cu luna August 2018 

proiectul ”Spunem NU Corupției” în cadrul Contractului de finanţare nr. 216 / 

6.08.2018; cod SIPOCA 418 

Linia de finanţare: Program Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 

2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv 

specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice. 

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice 

şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) 

Autoritatea De Management: AM POCA. 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş 

Valoarea totală a proiectului este de 399.841,20 lei, din care: 

➢ 391.844,37 lei - asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 

➢ 7.996,83 - contribuţia beneficiarului (2%): 

Perioada de implementare a proiectului este de 16 de luni, cuprinsă între data 

de 06.09.2018 şi data de 5.12.2019. 

 

I. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și consolidarea capacității 

Consiliului Judeţean Mureş pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi 

combatere a coruptiei în administraţia publică locală, promovarea integrității 

pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, transparentizarea procesului 

decizional, în acord cu așteptările beneficiarilor.  

Obiectivele specifice: 

1. Implementarea la nivelul Consiliului Județean Mureș a prevederilor 

Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, respectiv a Metodologiei de 

identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.  

2. Dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului și aleșilor locali din 

Consiliul Judeţean Mureş precum și a managerilor, respectiv consilierilor de 

etică din instituțiile subordonate pentru înţelegerea standardelor legate de 
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etică, integritate şi transparenţă decizională, în scopul prevenirii şi 

reducerii corupţiei, prin furnizarea unui program de instruire.  

3. Informarea cetățenilor din județul Mureș cu privire la importanța implicării 

lor în identificarea și prevenirea faptelor de corupție prin: difuzarea unui 

spot TV, distribuirea celor 1000 pliante, amplasarea celor 150 de afișe, 

publicarea informațiilor legate de proiect pe pagina web și pe conturile 

rețelelor de socializare ale CJM . 

Activități conform obiectivelor: 

1. Implementarea măsurilor prevăzute de Strategia Națională 

Anticorupție 2016-2020 

Această activitate va fi realizată prin achiziționarea unor servicii de consultanță 

de specialitate. 

2. Derularea unor cursuri de instruire finalizate cu certificate 

acreditate ANC 

Conform Raportului de monitorizare privind stadiul şi impactul implementării SNA 

2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2014, elaborat de 

MDRAP, educația anticorupție reprezintă o prioritate majoră. Există un deficit 

semnificativ de cunoaștere de către angajați și manageri a standardelor legale de 

integritate (protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile 

post-angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile). 

Cursurile vor fi organizate în domeniile etică, integritate și prevenirea corupției și 
vor viza 180 pers astfel:  

- angajații Beneficiarului: 101 funcționari publici, 4 pers. - cabinet 
demnitar  

- consilierii județeni: 35 pers (inclusiv 3 demnitari: președinte și 
vcepreședinți ai Consiliului Județean Mureș)  

- personal al instituțiilor subordonate: 20 manageri, 20 pers. care vor 
prelua atribuții de consilier etică  

 
Pentru a nu perturba activitatea instituției în perioada de instruire, cursurile vor fi 
organizate pe mai multe grupe astfel:  

- cei 105 angajați vor fi împărțiți în 4 grupe rezultâns astfel 4 cursuri a 
câte 5 zile  

- cei 35 de aleși locali vor constitui o singură grupa a 5 zile  
- cei 40 de reprezentanți ai instituțiilor subordonate vor fi împărțiți în 2 

grupe a câte 5 zile (20 pers - managerii, 20 pers - consilierii de etică) 
Astfel vor rezulta 7 grupe pentru 7 cursuri a câte 5 zile, adică un total 
de 35 de zile.  
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3. Campanie de informare  

Campania de informare se adresează cetățenilor județului Mureș și are drept scopt 

atât diseminarea rezultatelor proiectului cât și transmiterea unui mesaj privind 

importanța implicării lor în identificarea și prevenirea faptelor de corupție. 

Campania va fi realizată prin: 

- Producția unui spot TV, în două limbi și difuzarea acestuia pe canale de 

televiziune în limba română și limba maghiară, având în vedere 

ponderea populației de etnie maghiară în județul Mureș (36,46% 

conform recensamantului din 2011).  

- Realizarea unor materiale de promovare care vor fi distruite atât uat-

urilor (afișe) cât și cetățenilor (pliante) cu prilejul evenimentelor 

organizate de Consiliul Județean Mureș.  

Prin implementarea acestui proiect Consiliul Județean Mureș va corecta 

deficiențele legate de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție. 

 

 
 
 
 
 
 
Vițelar Corina Alexandra 
Manger proiect, responsabil monitorizarea implementării SNA 2016-2020  


