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Raport privind stadiul implementdrii Strolegiei Nalionale Anticoruplie (SNA)

2016-2020 la nivelul Consiliului Judetean Arud tn anul 2020

l. Introducere

Activitatea Consiliului Judelean Arad a vizat, in arr'lJ 2020, consolidarea
caliti(ii serviciilor publice 9i dezvoltarea unor proceduri de lucru in acord cu
principiile transparenlei, legalitSlii, eficacitefli gi suprema(iei interesului public la
nivelul aparatului de specialitate al institufiei.

Activitlfi realizate
Implementarea Strategiei Nalionale Anticorup{ie a continuat qi in anul

2020 la Consiliul Jude(ean Arad. Startul in acest domeniu a fost dat in anul 2016,

cAnd s-a aprobat Declara{ia de aderare la valorile fundamentale, principiile,
obiectivele gi mecanismul de monitorizare a Strategiei, avdnd in vedere adoptarea

de cStre Guvemul Rominiei a Hotirdrii Guvernului nr. 583/2016 privind Strategia

Na{ionali Anticorupfie 2016-2020. in anul 2017, echipa de implementare a

Strategiei a identificat riscurile in elaborarea planului de implementare a acesteia 9i

a transmis in data de 03.02.2017 Planul de integritate al instituliei.
Consiliul Judefean Arad a parcurs etapele solicitate, in sensul in care a trimis citre

MDRAP DeclaraJia de aderare, prin care gi-a exprimat adeziunea fa{6 de valorile,
principiile, obiectivele, mdsurile gi termenele prevdzute de SNA 2016-2020, a

comunicat datele de identificare gi contact ale persoanelor desemnate la nivelul
institufiei, numite prin dispozilie a pregedintelui CJA, responsabile cu

implementarea SNA 2016-2020 gi a transmis lista cu structurile subordonate,

coordonate gi aflate sub autoritatea institu(iei.
in procesul de identificare a riscurilor gi vulnerabilitSlilor, Consiliul Jude(ean

Arad a emis nota interni c,unr.219695128.12.2016, prin care s-a solicitat aparatului

de specialitate identificarea atribu{iilor, a riscurilor 9i lulnerabilitltilor la coruplie.

p...r.,In gi a misurilor de remediere. Documentul centralizat a fost postat la

iransparenla, pe site-ul consiliului Jude{ean Arad, cei interesali av6nd la dispozilie

30 de zile, p6n5 la data de 2o.ol .2ol7,pentru a depune in scris recomand6ri, sugestii

qi opinii.
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Prin Dispozilia Preqedintelui cJA nr. 46128.01.2017 a fost desemnatd doamna

secretar general al judeJului in calitate de coordonator al Planului de Integritate al

Straregiei Nalionale Anticorup(ie 2016-2020 9i un consilier din cadrul

compartimentului Informare, RelaJii publice gi Mass-media, in calitate de expert

responsabil cu implementarea Strategiei Nafionale Anticorup{ie pe perioada 2016-

zoio. par. aceea$i dispozifie a fost aprobat Planul de integritate al consiliului
Jude{ean Arad, care a fost transmis cdhe MDRAP in data de 03.02.2017.

Consiliul Jude{ean Arad, in baza user-ului gi a parolei primite prin adresa cu nr.
g9545119.07.2017, inregistrata cu nr. 12561121.07.2017, a completat in luna

ianuarie 2020 raportul de autoevaluare (Inventarul mdsurilor de transparen(d

institutionala 9i de prevenire a corupfiei - anexa 3 la HG nr.583/2016) direct pe

portalul SNA. (snajust.ro). Datele completate pentru fiecare indicator sunt aferente

anului 2020.

Incidente de integritate 9i misuri de remediere. Nu a fost cazul'

Bune practici
Pe tot parcursul anului 2020, la nivelul consiliului Jude[ean Arad s-a

implementat proiectul "Implementarea, certificarea sistemului de management al

catitagl confbrm standardului ISO 9001 la Consiliul Jude{ean Arad"' Cod

SmObefVySMIS: 465/119520, proiect finanlat de Uniunea Europeani prin

Programul opera(ional capacitate Administrative 2014-2020, Axa Prioritarl:

,l,diinistralie publici 9i sistem judiciar accesibile 9i transparente, Operafiunea:

Introducerea de sisteme qi standarde comune in administralia publicd local[ ce

optimizeazi procesele orientate c6tre beneficiari in concordan[I cu SCAP, Cod apel:

PocN2\glillllntroducerea de sisteme qi standarde comune in administrafia

pubtic6 locald ce optimizeazd procesele orientate cdtre beneficiari in concordanfa cu

SCAP.
in decembrie 2020 acest proiect a fost finalizat'

Obiectivele specifice ale proiech'rlui au vizat:

L lmplemeniarea sistemului de management al calitatii 9i ob{inerea certificirii

rSo 9001;
2. imbun6t6firea cunogtin{elor qi abilit6tilor angajalilor Consiliului Jude{ean

n.ua, p.in inrtruirea si disiminarea rezultatelor in urma implementSrii standardelor

ISO 9b01, care sE asigure o mai bund administrare a patrimoniului judegului 9i

or ganizu ea mai e f,rc ientd.

Rezultate ale Proiectului:
- A fost inrplementat, la nivelul consiliului Judelean Arad, Sistemul de

management al calitilii ISO 9001:2015;

- ,i fost emis certificatul care atestl indeplinirea cerin{elor standardului ISO

9001 :201 5 la nivelul Consiliului Judelean Arad;

- A fost orgatizatdo campanie de informare, in nouS orage din judeful Arad' in

vederea .r"gi..ii gradului de congtientizare gi a promov6rii sistemului de

management al calitilii ISO 9001:2015;

- ,A.ro,. organizate o instruire a personalului Consiliului Jude{ean Arad cu privire

ta imptement'a.ea standardului ISd 9001:2015. DouEpersoane din cadrul instituliei
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au fost instruite $i ca auditor intem al sistemului de management al calitatii conform

ISO 9001:2015;
- S-a implementat un modul de management al documentelor calitetii pentru ISO

9001:2015 care asigurd accesul tuturor angaja(ilor la manualul calit6(ii, formulare $i

documente ISO, starea documentelor, ciutare, editare, raportare 9i arhivare 
-

- S-a implementat un modul de integrare a aplicaliei cereri Portal cu noul site al

Consiliului Jude{ean Arad.
Valoarea totali a proiectului: 272'897,561ei din care:

- cheltuieli totale nerambursabile FSE (85%):231'962,98 lei

- cheltuieli totale nerambursabile FN (13%): 35 '47 6,62 lei
- contribulie proprie(2%): 5.457 ,96 lei
Durata proiectului: 29 luni, respectiv I I '07'2018- 1 | J22020 '

Dificulti{i intimpinate: nu s-au inregistrat'

Alte comentarii: nu sunt.
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Coordonator al Planului de Integritate al SNA
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