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         R O M Â N I A  

               
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL 
 

 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

27.02.2020 
 
 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 

155/19.02.2020 s-a întrunit astãzi 27.02.2020, la sedintã participând 12 dintre cei 25 de membri 

ai comisiei, tema fiind „prezentarea proiectului ,,Parteneriat pentru etică și integritate în 

Consiliul Județean Buzău” cod SIPOCA/SMIS2014 – 428/118396”. 

      Au fost prezenti 10 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – 

Judetul Buzãu (d-na subprefect Elena Preda), Consiliul Județean Buzău (d-na director Mirela 

Oprea), Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau (dl. Agapie Petre), Directia 

de Sanatate Publica Buzau Buzau (dl. Bolchi Lucian), Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie 

Sociala (d-na Șerbănescu Adriana), Inspectoratul Scolar Judetean Buzau (d-na Daniela Palcău), 

Inspectoratul de Politie Judetean Buzau (dl. Boancă Florin), Directia pentru Agricultura a 

Judetului Buzau (d-na Stan Daniela), Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau (d-na Manolescu 

Cecilia) și Casa Judeteana de Pensii Buzau ( dl. Țigău Mariana).  

 

 
          

      Din partea Confederatilor/Federatiilor sindicale si patronale au fost prezenti:  

Radu Cornel – presedinte C.N.S.L.R. „FRATIA” – Buzau. 

Dobre Ion – presedinte Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau – 

invitat permanent. 

Sedinta a fost condusa de Subprefectul Elena Preda.  
 

TEMA: Doamna Mirela Oprea, director în cadrul C.J. Buzău a  prezentat proiectul 

Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău, anume: 

Proiectul își propune dezvoltarea și implementarea unui sistem de integritate care 

include standarde, politici și proceduri de etică și integritate, precum și printr-un program de 

educație anticorupție, contribuind la dezvoltarea unei administrații locale eficiente. 

La nivelul Consiliului Judeţean Buzău a fost identificată nevoia consolidării eforturilor 

de prevenire a corupţiei şi implementării de standarde eficiente anticorupţie. În plus, a fost 

identificată nevoia de a se depăşi nivelul declarativ în favoarea stabilirii unor acţiuni clare şi 

eficiente de implementare inclusiv a mecanismelor specifice managementului vulnerabilităţilor 

specifice autorităţii publice judeţene.  

Planul de integritate al Consiliului Judeţean Buzău, aprobat prin hotărârea CJ nr. 

149/2017, cuprinde o serie de nevoi identificate şi măsuri necesare a fi îndeplinite, în vederea 

îndeplinirii Obiectivului 1 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la 

nivelul instituţiei publice şi a celor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate. Printre acestea 

se numără:  

- identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei;  

- implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specific identificate;  
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- elaborarea şi implementarea la nivelul instituţiei de proceduri de sistem privind 

indicatorii anticorupţie, în acord cu Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020; 

- organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creştere a gradului de 

conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a personalului propriu şi a celui din 

structurile subordonate (în ultimii 3 ani, doar 5 persoane din cadrul CJ Buzău au participat la 

cursuri de formare pe teme de etica, integritate sau anticorupţie);  

- asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de 

corupţie sau a incidentelor de integritate; 

- realizarea unor proiecte/activităţi având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea 

eticii, integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă.  

NEVOI specifice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei, etica şi integritatea la nivelul 

personalului cu funcţii de conducere şi execuţie din cadrul CJ Buzău, primăriilor din judeţ și 

aleşi locali la nivelul judeţului Buzău. 

În urma câştigării selecţiei de partener derulate de CJ Buzău şi aprobării prin Hotărâre 

de CJ a parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi Transparency International Romania 

în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul POCA 2014 – 2020, Axa 

prioritară 2, Obiectiv Specific 2.2, în perioada mai – iulie 2016 cei doi parteneri au analizat 

situaţia privind mecanismele existente la nivelul administraţiei publice locale din judeţul Buzău, 

în materie de transparenţă, integritate, conformitate şi măsuri anticorupţie.  

Pentru a avea date cât mai obiective, Transparency International Romania a întocmit un 

chestionar în acest scop, care a fost diseminat, de către Solicitant, la nivelul aparatului de 

specialitate al CJ Buzău şi la nivelul primăriilor din judeţ. În total au fost strânse 406 

chestionare valide, completate de următoarele categorii de personal, reprezentative pentru 

grupul ţintă din cadrul proiectului:  

- personal cu funcţii de conducere şi execuţie din cadrul aparatului de specialitate al CJ 

Buzău;  

- personal cu funcţii de conducere şi execuţie din cadrul primăriilor din judeţul Buzău;  

- aleşi locali la nivelul judeţului Buzău.  

Din analiza răspunsurilor completate în chestionare, rezultă următoarele nevoi 

identificate la nivelul Grupului Ţintă şi implicit la nivelul CJ Buzău: 

- Nevoia elaborării/actualizării la nivelul instituţiei publice locale a unor mecanisme, 

politici şi proceduri în acord cu obiectivele SNA şi implicit explicarea acestora personalului din 

cadrul instituţiei. O treime dintre respondenţi declară că nu au sau nu ştiu dacă au atribuţii prin 

fişa postului prin care sunt implicaţi în rezolvarea de măsuri preventive în domeniul eticii, 

integrităţii şi măsuri anticorupţie listate în chestionar. Menţionăm că măsurile preventive listate 

în chestionar sunt extrase din Strategia Naţională Anticorupţie, fiind în concordanţă cu 

obiectivele stabilite prin SNA în ceea ce priveşte Creşterea integrităţii, reducerea 

vulnerabilităţilor şi a riscurilor la corupţie în administraţia publică locală.  

- O altă nevoie identifică prin sondajul amintit este aceea că Grupul Ţintă are dificultăți 

în definirea problematicii corupției și în înțelegerea mecanismului avertizării publice (instituția 

avertizorului de integritate). Spre exemplu, 93% dintre cei chestionaţi au răspuns afirmativ la 

următorul enunţ: Faptele de corupţie se referă numai la darea sau luarea de mită. Enunțul este 

fals deoarece faptele de corupție ocupă o arie mai largă, nu restrictivă (ex., infracțiuni contra 

intereselor UE, trafic de influență etc.); 

- O altă nevoie identifică este aceea de cursuri/traininguri pe teme de etică, la fel ca şi 

Informări/cursuri privind măsuri anticorupţie/ de prevenire a corupţiei, care se derulează rar la 

nivelul instituţiilor publice locale analizate. Un sondaj realizat în cadrul „Strategiei de 

dezvoltare durabilă a Judeţului Buzău 2014-2020” relevă faptul că 60% din locuitorii judeţului 

consideră că trebuie îmbunătăţit standardul autorităţilor publice şi al deciziilor luate de acestea.  

Prin hotărârea nr. 149/2017 Consiliul Judeţean Buzău a aprobat Planul de integritate şi 

Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei pentru 

implementarea SNA in perioada 2016-2020 la nivelul CJ Buzău. Aceste documente sunt parte 
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integrantă a unui cadru de acţiune la nivelul instituţiei, în scopul promovării integrităţii şi bunei 

guvernări.  

Dezvoltarea şi implementarea de standarde de etică şi integritate, a unor mecanisme 

funcţionale la nivelul instituţiei necesită timp, prin urmare acestea trebuie demarate în cel mai 

scurt timp. Consiliul Judeţean Buzău  a făcut paşi incipienţi în acest sens, iar cererea de proiecte 

POCA/125/2/2 (CP1/2017), Axa prioritară 2, Obiectiv Specific – 2.2. - este un bun prilej pentru 

a finanţa dezvoltarea şi implementarea de standarde de etică şi integritate, a unor mecanisme 

funcţionale la nivelul instituţiei. Proiectul răspunde nevoilor identificate la nivelul Consiliului 

Judeţean Buzău printr-o intervenţie complexă, integrată care implică următoarele: 

- elaborarea unui set de standarde de etică şi integritate, care să faciliteze punerea în 

aplicare a cadrului legal în domeniu, în acord cu obiectivele SNA asumate de către  Consiliul 

Judeţean. Prin elaborarea de standarde de etică şi integritate se răspunde nevoii identificate la 

nivelul Grupului Ţintă şi la nivelul instituţiei în ansamblu. Va fi dezvoltată o practică unitară, 

cumulând eforturile incipiente ale instituţie în domeniul eticii şi integrităţii, cu bune practici 

dezvoltate la nivel naţional şi european în domeniu;  

- implementarea unei platforme colaborative la nivelul instituţiei. Prin platforma 

colaborativă, proiectul propune implementarea unei soluţii inovative prin faptul că personalul 

din cadrul Consiliului Judeţean constituit ca Grup Ţintă va fi implicat în elaborarea politicilor şi 

procedurilor de etică şi integritate, pentru ca documentele rezultate să fie adaptate nevoilor 

reale ale instituţiei şi personalului din cadrul acesteia, iar personalul să rezoneze cu noile 

standarde; 

- implementarea sistemului de integritate la nivelul instituţiei. Vor fi făcute demersurile 

necesare pentru ca standardele de etică şi integritate elaborate în cadrul proiectului să fie 

implementate la nivelul Consiliului Judeţean Buzău. Măsura răspunde nevoilor identificate la 

nivelul GT şi a instituţiei CJ inclusiv prin “Declaraţia privind aderarea la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020”, de 

adoptare a procedurilor operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie şi a indicatorilor 

aferenţi. 

- pregătirea şi implementarea unui program de educaţie anticorupţie la nivel local. 

Corespunzător nevoilor identificate mai sus, proiectul are în vedere îmbunătățirea cunoștințelor 

și a competențelor personalului din cadrul Grupului Ţintă în ceea ce privește prevenirea 

corupției, atât prin Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare privind etica şi 

integritatea, cât şi prin seminarii/dezbateri în care se va discuta pe teme de etică şi integritate.  

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

• aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și 

integritate în Consiliul Județean Buzău; 

• un set standarde de etică și integritate cu politici și proceduri elaborate și adoptate; 

• o metodologie de implementare a standardelor de etică și integritate elaborată; 

• un ghid de bune practici privind combaterea corupției în cadrul instituției publice 

elaborat și diseminat; 

• grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a 

indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice; 

• îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile 

publice în ceea ce privește prevenirea corupției; 

• 120 persoane, însemnând personal din cadrul Consiliului Județean Buzău, certificate 

la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității; 

• un seminar organizat cu reprezentanți ai UAT-urilor pe teme de etică, integritate și 

prevenirea corupției, având ca punct de pornire Ghidul de bune practici privind 

combaterea corupției în cadrul instituției publice. 

Urmare implementării proiectului toate obiectivele propuse inițial au fost îndeplinite, după 

cum urmează: 
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- Personalul din cadrul instituției a fost consultat cu privire la politicile si procedurile 

elaborate, prin intermediul unor ateliere de lucru, unul în sistem clasic, iar alte trei 

ateliere online desfășurate pe platforma colaborativă;  

- A fost elaborat și aprobat un set de standarde de etica si integritate, ce cuprinde 5 politici 

si proceduri operaționale referitoare la  toleranţa zero la corupţie, avertizarea în interes 

public, evitarea cazurilor de incompatibilitate și conflictele de interese, gestionarea 

incidentelor de etică și managementul riscurilor asociate, completarea declarațiilor de 

avere și a declarațiilor de interese; 

- În urma cercetării și documentării pe marginea standardelor și bunelor practici în 

domeniul eticii și integritații la nivel național si la nivelul Uniunii Europene, a fost 

elaborat, tipărit și diseminat un ghid privind combaterea corupției în cadrul instituției 

publice; 

- A fost implementată la nivelul instituției o platformă colaborativă ce reprezintă un 

instrument inovativ de know-how în acest proces de adaptare şi aplicare a noilor 

standarde, care va funcţiona în beneficiul personalului şi al Consiliului Judeţean în 

ansamblu; 

-  120 funcționari din aparatul Consiliului Județean Buzău, certificate la finalizarea 

cursurilor în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității; 

- Seminar organizat cu reprezentanți ai UAT-urilor pe teme de etică, integritate și 

prevenirea corupției, având ca punct de pornire Ghidul de bune practici privind 

combaterea corupției în cadrul instituției publice. 

 

 Diverse: Domnul Ion Dobre si Daniela Palcau au prezentat situatia Scolilor Gimnaziale nr. 6, 

respectiv nr. 16 referitoare la punerea în aplicare a Hotarârii Curtii de Apel Ploiesti privind 

comasarea acestora. Urmatoarele termene în procesul dintre FEN Buzau si Consiliul 

Local Buzau, Inspectoratul Scolar si Ministerul Educatiei sunt stabilite în lunile martie 

2020, respectiv iunie 2021, ambele la Înalta Curte de Casatie si Justitie. 
 

Subprefect:  Minuta urmeaza sa fie înaintata la M.M.P.S. Va multumesc pentru participare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu 
 

 

 

 

 

P R E F E C T, 
 
 

LEONARD DIMIAN 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                Secretar Comisie Dialog Social Judetul Buzãu 

                                                                                                Lungu Marcel 
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