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1. Scopul metodologiei 

Metodologia este elaborată în scopul selectării grupului țintă al proiectului “Îmbunătățirea 
accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni - o administrație publică transparentă și responsabilă” - 
PNP002, care participă la sesiunile de formare prevăzute în proiect. 

Metodologia contribuie la asigurarea transparenței, vizibilității, sustenabilității și impactului 
proiectului. 

 

2. Informații generale despre proiect 

Sunt disponibile în secțiunea dedicată de pe site-ul proiectului - https://e-tic.ro/despre-proiect/. 

Titlul proiectului : „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație 
publică transparentă și responsabilă”, PNP002 

Obiectivul principal al  proiectului „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – 
o administrație publică transparentă și responsabilă”, este consolidarea capacității administrației locale 
din România prin creșterea responsabilității, transparenței și prin creșterea gradului de conștientizare 
cu privire la incompatibilități și conflict de interese prin crearea unui centru de informare (e-TIC) și prin 
diferite alte instrumente cum ar fi ghiduri, instruire și consultanță oferită autorităților locale. 

Proiectul se axează pe 4 piloni: 

I. Transparență decizională la nivel local, prin procese de consultare a cetățenilor în privința 
măsurilor luate de administrația publică locală care îi afectează în mod direct, dar și o mai 
mare participare a cetățenilor la viața comunității prin asimilarea unor concepte de bază ale 
culturii civice. 

II. Etică organizațională asumată de factorii de  decizie din instituțiile administrației publice 
locale prin exemple de bună practică din spațiul European (Norvegia); 

III. Incompatibilități, de la concept legislativ la felul în care trebuie să aplicăm normele legislative 
în așa fel încât aleșii locali și funcționarii publici să nu mai fie subiecții unor astfel de 
anchete. 

IV. Conflict de interese, noțiuni legislative explicate având în vedere mai ales evitarea din timp a 
unor astfel de situații prin identificarea precoce a riscurilor ce pot apărea în activitatea 
curentă a primăriilor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt concentrate pe creșterea gradului de conștientizare a 
reprezentanților autorităților locale cu privire la integritate, transparență, conflict de interese etc., prin 
crearea unui centru de informare e-TIC capabil să furnizează informații actualizate, dar care poate fi, 
de asemenea, un sistem de avertizare și instrument de consultare pentru cât mai mulți membri ACoR 
și AMR. 

Un alt obiectiv specific este consolidarea capacităților și înțelegerii a 3300 de reprezentanți ai 
unităților administrației locale (800 de la municipii, 2000 de la comune și 300 de noi aleși locali 
(primari, viceprimari și consilieri locali) pentru a preveni situațiile de incompatibilitate și conflictul de 
interese astfel încât numărul de funcționari aleși și funcționarii publici, care fac obiectul unor astfel de 
investigații, să fie redus și să crească nivelul de integritate. 

Nu în ultimul rând, proiectul oferă o oportunitate deosebită de întărire a relațiilor bilaterale dintre 
România și Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună 
practică în domeniile: transparență, etică, incompatibilitate și conflict de interese. 

Perioada de implementare - 36 luni (01.10.2019 – 29.09.2022), conform Contractului de finanţare 
nr. 2/30.09.2019/N 

Valoarea totală eligibilă a proiectului : 15.491.122,69 lei. 

 

  

https://e-tic.ro/despre-proiect/
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3. Grupul țintă al proiectului 

Grupul țintă al proiectului este format din reprezentanți ai administrației publice locale, respectiv, 2800 
reprezentanți ai comunelor și municipiilor din România (2000 de la comune și 800 de la municipii) vor 
fi instruiți pe parcursul proiectului în cele 4 domenii. 

Cei 2000 de reprezentanți ai comunelor vor reprezenta 1000 de comune și vor fi 1 funcționar public și 
1 ales local per fiecare comună. Aceștia vor participa în 80 de evenimente organizate de ACoR, la 
nivel de județ. 

Cei 800 de reprezentanți ai municipiilor reprezintă cele 103 municipii, plus cele 6 sertoare ale 
Bucureștiului, fiind și aleși locali și funcționari publici. Aceștia vor participa la 41 de evenimente 
organizate de către AMR. 

1. 300 de noi aleși locali de la nivel de comune și municipii vor fi instruiți folosind ghidul pentru 
noii aleși realizat în cadrul proiectului, care va conține și cele 4 domenii ale proiectului. 8 
evenimente vor fi organizate de ACoR și 4 de către AMR. 

2. 200 de reprezentanți ai 5 comune și 3 municipii vor fi instruiți la nivel local în special în crearea 
și îmbunătățirea încrederii între aleșii locali, funcționarii publici și cetățenii, ca parte a unei 
inițiative pilot. 

3. 30 de reprezentanți ai autorităților locale din Republica Moldova vor fi invitați să participe la un 
atelier de lucru care va disemina realizările proiectului. 

Această metodologie are în vedere doar grupul țintă ce trebuie atins de către promotorul proiectului, 
respectiv Asociația Comunelor din România. Astfel, metodologia vizează identificarea următoarelor 
categorii de grup țintă: 2000 reprezentanți ai comunelor din România care vor fi instruiți pe parcursul 
proiectului în cele 4 domenii. 

 

4. Selecția participanților la sesiunile de formare la nivel regional în cadrul activității 7 - 
Organizarea sesiunilor de formare pentru 2800 de reprezentanți ai nivelului local din fiecare 
județ, în cele 4 domenii ale proiectului (2000 reprezentanți ai comunelor și 800 ai municipiilor) 

 
 Procesul de selecție pentru sesiunile de formare la nivel regional vizează identificarea a 2000 

reprezentanți ai comunelor (1000 de aleși locali – primari, viceprimari și consilieri locali și 1000 de 
funcționari publici sau personal contractual), care constituie grupul țintă al ACoR în proiect și pentru 
care ACoR va organiza 80 de sesiuni de formare 

Cel puțin 30% dintre reprezentanții menționați mai sus trebuie să fie femei. 

Grupul țintă ce trebuie instruit de către Asociația Municipiilor din România va fi identificat și 
selectat printr-o procedură separată, elaborată de experții AMR în proiect. 

Conform cererii de finanțare, fiecare comună trebuie reprezentată de un ales local (primar, 
viceprimar sau consilier local) și de către un funcționar public sau personal contractual, inclusiv cei 
care ai atribuții de consilieri de etică. 

Sesiunile de formare la nivel regional organizate de ACoR vor fi susținute de cei 14 formatori 
selectați din rețeaua națională de 90 de persoane resursă, urmând a fi organizate în perioada 2020-
2022. În cazul în care, pentru una dintre aceste sesiuni, nu se pot identifica formatori din cei 14 formați 
în cadrul proiectului, se pot folosi formatori angajați de ACoR. 

Anunțurile de selecție vor fi postate pe site-ul proiectului (www.e-tic.ro), la secțiunea dedicată 
înscrierii la sesiunile de formare, în subsecțiuni separate dedicate comunelor (gestionată de ACoR) și 
municipiilor (gestionată de AMR). 

De asemenea, anunțurile de selecție vor fi diseminate prin filialele județene ale ACoR, structura 
națională a AMR, asistenții de formare regionali ai ACoR și AMR și rețeaua națională de 138 de 
persoane resursă. 

http://www.e-tic.ro/


 

4 

Vor fi anunțate în primă fază comunele care au transmis completat chestionarul în primele luni de 
implementare a proiectului. Acestea vor avea prioritate la înscrierea la aceste evenimente. 

Anunțurile vor cuprinde toate informațiile necesare potențialilor candidați eligibili pentru a decide 
în cunoștință de cauză dacă doresc să se înscrie pentru selecție și pentru a-și pregăti corespunzător 
documentele de aplicație.  

Înscrierea celor interesați se va face pe baza unui formular de înscriere (Anexa 1) elaborat de 
echipa de proiect, personalizat pentru comune și separat pentru municipii. În afara formularului de 
înscriere cei interesați vor transmite și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
(Anexa 2). Formularul de înscriere va fi aprobat de conducerea instituției pe care o reprezintă 
persoana interesată. 

Selecția participanților din partea comunelor va fi gestionată de ACoR iar selecția participanților 
din partea municipiilor va fi gestionată de AMR.  

Ca principiu de lucru, cei doi parteneri vor colabora pe durata pregătirii și desfășurării procesului 
de selecție în scopul unei abordări unitare, atât la nivel de proces de selecție cât și de documente 
asociate. 

Formularul de înscriere va fi postat pe site-ul proiectului, la fiecare anunț de selecție.  

Selecția se va face la nivel de regiune de dezvoltare, de către fiecare partener în parte (ACoR și 
AMR), fiecare având propria comisie de selecție.  

Pentru comune, dintre cele 80 de sesiuni prevăzute a se organiza la nivelul tuturor regiunilor, cel 
puțin câte una se va organiza la nivel de județ (de preferință cu participanți din respectivul județ), iar 
următoarele la nivel regional (participanți din oricare dintre județele unei regiuni de dezvoltare). 

Criteriul aplicat în alcătuirea seriilor de formare la nivel regional, de către ACoR, este primul venit-
primul servit, în condițiile în care documentele trimise de cei interesați sunt validate de comisia de 
validare / selecție a ACoR. 

La selecția candidaților se va respecta principiul egalității de șanse (sex, naționalitate, religie, 
etc.), 30% dintre participanți fiind de sex feminim, în conformitate cu cererea de finanțare. 

După selecție, lista candidaților admiși pe serii de formare va fi publicată pe site-ul proiectului 
(www.e-tic.ro). 

Candidații selectați vor fi contactați telefonic pentru a li se comunica detaliile organizatorice – 
programarea cursurilor, locația acestora etc. 

Pentru validarea / selecția candidaților din partea comunelor, comisia ACoR va avea următoarea 
componență : 

 Președinte:  Alexandra-Mihaela Șerban - Coordonator Grup Țintă ACoR; 

 Membri:   Aurel RADU - coordonator instruire ACoR; 

    Daniela ȘOFINEȚI – asistent centru de informare e-TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-tic.ro/
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5. Protecția datelor cu caracter personal ale participanților la proiect 

INFORMARE: Pe toată durata de implementare a proiectului și la toate activitățile care vizează grupul 
țintă al proiectului așa cum este definit în cererea de finanțare și în prezenta metodologie, datele cu 
caracter personal ale persoanelor participante în cadrul activităților proiectului sunt utilizate exclusiv în 
scopuri legate de implementarea proiectului şi respectarea prevederilor contractului de finanţare 
(raportare statistică / indicatori program, documente justificative activități / plăți, activitatea de 
raportare către finanțator, deconturi cheltuieli etc), conform art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

Întocmit, 

Coordonator instruire ACoR     

Aurel RADU         

 

Coordonator Grup Țintă ACoR 

Alexandra-Mihaela ȘERBAN 

                        

Verificat și aprobat, 

Coordonator proiect  

Adrian-Constantin MIROIU-LAMBA  

 
 
 
 
 

 


