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Informare privind proiectul ”Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune 
Socială. Unitate. SIBIU - Strategia 2030” 

 
 
Linia de finanţare: POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate). Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de 
simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 
puțin dezvoltate 
 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Optimizarea proceselor orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP în cadrul administrației Județului Sibiu, prin 
abordarea strategică a dezvoltării județului pe termen lung, utilizând instrumente de 
planificare a investițiilor, bugetelor și intervențiilor în comunitate și prin dezvoltarea 
soluțiilor de simplificare a relației dintre Consiliul Județean și cetățeni. 
 
OBIECTIVUL SPECIFIC 1: Dezvoltarea capacității de planificare strategică și 
fundamentare a deciziilor la nivelul Consiliului Județean Sibiu, prin dezvoltarea de 
mecanisme de participare publică, prioritizare a investițiilor și prin desfășurarea unui 
exercițiu amplu de planificare strategică și a politicilor publice permițând atât 
fundamentarea solidă a tuturor investițiilor și deciziilor în perioada 2020-2030, cât și 
creșterea nivelului de competență la nivelul instituției printr-o învățare 
experimentală. 
 
OBIECTIVUL SPECIFIC 2: Creșterea accesului online la serviciile publice gestionate 
de Consiliul Județean Sibiu și instituțiile din subordinea sa în vederea reducerii 
birocrației pentru cetățeni când accesează servicii de sănătate. 
 
OBIECTIVUL SPECIFIC 3: Simplificarea procedurilor administrative și reducerea 
birocrației, cu impact asupra modului de interacțiune al Consiliului Județean Sibiu cu 
cetățenii, prin dezvoltarea arhivei electronice, în vederea eliminării erorilor și 
scurtării timpului de așteptare pentru cetățeni pentru eliberarea oricărui document 
sau emiterea oricărui răspuns. 
 
OBIECTIVUL SPECIFIC 4: Creșterea nivelului de competență a personalului Consiliului 
Județean Sibiu și a instituțiilor subordonate în vederea și pentru gestionarea eficientă 
a soluțiilor informatice care permit simplificare și reducerea birocrației pentru 
cetățeni. 
 
Autoritatea contractantă şi de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice (MDRAP) 
 
Beneficiari: parteneriatul dintre Consiliul Județean Sibiu în calitate de lider al 
proiectului și Asociația Română pentru Transparență I Transparency International 
Romania (TI-RO), o organizație neguvernamentală ce are calitatea de partener. 
 



 
 

 2 of 5 
 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 3.701.804,04 lei (TVA inclus), din care, 
suma aferentă activităților implementate de către Consiliul Județean Sibiu este de 
3.381.041,14 lei, iar a celor gestionate de partenerul, Asociația Română pentru 
Transparență, este de 320.762,90 lei.  
 
Contribuția fiecăruia dintre cei doi parteneri reprezintă 2% din valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile ale proiectului. Astfel, contribuția financiară proprie a 
Consiliului Județean Sibiu este de 67.620,82 lei, iar contribuția financiară a 
partenerului este de 6.415,29 lei. 
 
Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită prin act adițional până la 
data de 28.08.2021. 
 
În data de 22.03.2019 a avut loc semnarea Contractului de Finanțare nr. 327 aferent 
proiectului ”Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Sociala. Unitate. SIBIU - 
Strategia 2030”.   
În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele achiziții: 

- Achiziție servicii campanii de publicitate 
- Achiziție echipamente cu licenţă pentru implementarea activităţilor 

proiectului 
- Achiziție servicii dezvoltare software si aplicații web 
- Achiziție servicii reuniuni si conferințe 
- Achiziție producţie produse informative şi de promovare 
- Achiziție servicii suport pentru achiziții publice 
- Achiziție servicii  organizare cursuri formare 
- Achiziție servicii  dezvoltare software aplicații sănătate 
- Achiziție servicii  elaborare analiză diagnostic și elaborare strategie 
- Achiziție servicii  de arhivare electronică şi retrodigitalizare. 

 
Componența echipei de proiect (echipa de management și echipa de experți) a fost 
stabilită inițial prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 11/2019. 
Ulterior, echipa de proiect și, implicit, atribuțiile și responsabilitățile acesteia au 
suferit modificări, fiind emise următoarele dispoziții: Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Sibiu nr. 117/2019; Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Sibiu nr. 139/2019; Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 182/2019; 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 215/2020 și Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 235/2020. 
 
Activitate 2 - Informarea şi publicitatea proiectului  
În data de 24.06.2019 a avut loc conferința de început a proiectului. În cadrul 
acesteia, au participat persoane din partea CJ Sibiu, a instituțiilor subordonate, 
partenerului și reprezentanți ai presei. Cu această ocazie, au fost diseminate 
materiale publicitare aferente acestei activități. S-au prezentat obiectivele și 
rezultatele anticipate ale proiectului, activitățile propuse și a fost stabilit modul de 
lucru. La eveniment au fost prezenți 33 de participanți. 
În vederea realizării acestei activități, a fost semnat Contractul de servicii nr. 
8904/03.06.2019, între Consiliul Județean Sibiu și SC Crisleia SRL, având ca obiect 
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prestarea serviciilor de producție produse informative și de promovare aferente 
proiectului. 
Toate materialele prevăzute în cadrul proiectului au fost realizate și livrate 
beneficiarului, cf contractului. 
 
Activitatea 3 – Înfiinţarea Consiliului Civic Consultativ 
Prima întâlnire a avut loc în data de 12.09.2019, unde s-au prezentat principalele 
activități ale proiectului, rezultatele și indicatorii proiectului, detaliile operative ale 
funcționării CCC, modul de comunicare între membrii CCC, aspecte administrative. 
A doua întâlnire a avut loc în data de 08.10.2019, cand s-au dezbătut propuneri de 
modificare/completare a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF), 
recomandări și concluzii din partea participanților. 
A treia întâlnire s-a derulat în data de 23.10.2019. Au fost supuse consultării  ROF – 
a doua variantă de lucru, precum și activitățile viitoare propuse pentru CCC: întâlniri 
teritoriale în cele 5 microregiuni ale județului; discutarea portofoliului de proiecte 
PDR 20121-2027; finantarile nerambursabile; consultari si dezbateri publice. 
Au fost elaborate rapoarte de concluzii și recomandări în urma fiecărei întâlniri 
organizate. 
 
În total s-au înscris 47 entități interesate în cadrul CCC, acestea făcând parte din 
rândul ONG-urilor, universităților, partenerilor sociali interesați de dezvoltarea 
județului şi altor actori relevanţi, chiar și persoanelor fizice. 
În vederea funcţionării optime, acest Consiliu Civic Consultativ nu este conceput doar 
ca o structură ad-hoc, informală, ci va fi formalizată prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean, care va prevede: scopul Consiliului Civic Consultativ; tipurile de membri 
propuşi; procedura prin care o organizaţie sau instituţie care este membru eligibil 
poate să adere la CCC; frecvenţa întâlnirilor CCC; locaţia întâlnirilor CCC; 
regulamentul de desfăşurare a întâlnirilor CCC; modul de comunicare dintre membrii 
CCC şi CJ, astfel încât CCC să fie informat permanent cu privire la propunerile şi 
agenda CJ. 
În cadrul acestei activități, la data de 14.06.2019 a avut loc semnarea Contractului 
de servicii nr 9861, între Consiliul Județean Sibiu și SC Konschaft SRL, având ca obiect 
prestarea serviciilor de reuniuni și conferințe aferente proiectului. 
 
Acticvitatea 4 – Elaborarea metodologiei de planificare detaliată a investiţiilor şi 
celorlalte intervenţii ale Consiliului Judeţean Sibiu 
În cadrul acestei activități au fost finalizate subactivitățile 4.1, respectiv 4.2. 
În perioada de raportare, până în decembrie 2020, la conturarea bugetului pe anul 
2021 s-au avut în vedere mecanismele dezvoltate pentru planificarea bugetelor, 
astfel: au fost stabilite categoriile de venituri și tipurile de cheltuieli, au fost 
identificate soluții pentru echilibrarea bugetelor CJ și a subordonatelor, a fost 
planificat calendarul bugetar, au fost discutate variantele draft ale bugetului CJ 
Sibiu și ale subordonatelor. 
 
Activitatea 5 – Elaborarea politicilor publice ce necesită resurse financiare din 
bugetele aferente anilor 2020 și 2021 
În cadrul acestei activități, până în prezent,  redactarea documentelor de politici 
publice a fost finalizată. Pe de altă parte, au avut loc întâlniri online pe diferite 
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domenii. Aceste consultări reflectă politica CJ Sibiu pe domeniul culturii, sănătății, 
educației, etc 
 
Activitatea 6 – Elaborarea analizei diagnostic privind starea socială, economică, 
de mediu și administrativă la nivelul județului 
A fost semnat contractul de servicii nr 4454/13.03.2020 cu ACZ Consulting SRL. 
Pentru prima etapă de elaborare a analizei diagnostic şi a metodologiilor aferente, 
etapă ce corespunde acestei activităţi din proiect, s-a dat ordinul de începere în 
data de 23.03.2020, cu termen de realizare 7 luni, respectiv până la 22.10.2020. A 
fost întocmită şi recepţionată motodologia de elaborare a analizei diagnostic, au fost 
strânse informaţiile necesare de la nivelul judeţului Sibiu pentru analiza diagnostic, 
s-au pregătit chestionarele pentru sondaj şi modelul de interviu, ca metode de 
analiză. 
Prin AA nr. 1 la contract întocmit în data de 02.06.2020, perioada elaborarii analizei 
a fost prelungită, fără a modifica durata contractului. 
Până în decembrie 2020, prin AA nr. 2 la contractul de servicii încheiat cu ACZ, a 
fost prelungită durata prestarii serviciilor. 
S-au desfășurat 14 focus grupuri pe diferite domenii, au avut loc întâlniri pe 
microregiuni unde au fost aplicate chestionare populației. Toate modelele realizate 
în faza incipientă a contractului,chestionarele pentru sondaj şi modelul de interviu, 
au fost aplicate. 
 
Activitatea 7 – Elaborarea documentelor strategice de dezvoltare a județului Sibiu 
pentru perioada 2021-2030 
A fost semnat contractul de servicii nr 4454/13.03.2020 cu ACZ Consulting SRL. 
Conform graficului de activități, în data de 30.03.2020, Prestatorul a transmis 
Raportul Inițial elaborat în cadrul contractului, împreună cu anexele aferente 
acestuia (documentele justificative pentru introducerea unei echipe de experți non-
cheie). 
În data de 26.05.2020 a fost organizată o întâlnire de lucru între reprezentanții CJ 
Sibiu și experții ACZ Consulting, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de 
desfășurarea activităților viitoare. 
 
Activitatea 8 – Implementarea unei soluții tehnice pentru servicii de sănătate 
furnizate online 
A fost încheiat contractul de servicii nr. 4303/11.03.2020 cu S.C. GAMA IT S.R.L. 
S-au realizat: 
• proiectarea arhitecturală a portalului medical: structuri de date, layer 
business logic, layer de prezentare 
• site-urile web a 3 spitale: proiectare, dezvoltare; stabilire platforma 
tehnologică,  
Prin AA nr.1/08.10.2020 a fost prelungita durata contractului cu 2 luni datorită cu 
instituirii stării de urgență la nivel national. 
Pe parcursul derulării contractului, au avut loc o serie de întâlniri, organizate minim 
săptămânal, între reprezentanții CJ, prestator și spital. 
In prezent, decembrie 2020, site-ul PORTAL MEDICAL este funcțional. Astfel, 
serviciile de dezvoltare software și aplicații web, preum și dezvoltarea serviciilor de 
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sănătate au fost implementate, personalul a fost instruit, iar soluția a fost 
implementată. 
În vederea recepționării serviciilor, reprezentanții celor 3 părți s-au întâlnit, 
analizând funcționalitatea și operaționalitatea site-ului.  
Serviciile au fost recepționate, site-ul fiind functional, serviciile contractate au fost 
prestate conform. 
 
Activitatea 9 – Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Județean 
Sibiu, DGASPC Sibiu și a spitalelor din subordinea CJ Sibiu 
În cadrul acestei activități, la data de 03.03.2020, prin contractul de servicii nr. 3598 
au fost contractate serviciile de arhivare electronică și retrodigitalizare, contract 
încheiat cu firma Ribeit. 
La data de 27.02.2020 a fost încheiat contractul de servicii nr. 3344 cu SC GAMA IT 
SRL, ce are ca obiect servicii IT de dezvoltare/implementare funcționalități specifice 
de integrare în cadrul proiectului. 
La data de 26.11.2020 a fost semnat contractual de furnizare nr. 19564 cu SC Top 
Tech SRL, ce are ca obiect furnizarea echipamentelor IT în cadrul proiectului. 
 
Activitatea 10 – Formarea personalului Consiliului Județean Sibiu și a instituțiilor 
subordonate în vederea implementării și asigurării sustenabilității activităților 
proiectului - urmează a fi demarată, cf planificării. 
 
Cereri de rambursare / plată 
Până în prezent, ianuarie 2021, au fost depuse și rambursate 11 cereri de 
rambursare, atât din partea CJ Sibiu cât și din partea Transparancy. 
 
Data elaborării prezentei informări: 07.01.2021 
 


