Lista proiectelor pentru care s-a efectuat plată finală - PODCA
31.12.2011

Beneficiar

Judeţ sau
minister tutelar

Contract‐
valoare
totală

DMI

Contract‐
contribuţie
FSE

Strategia de dezvoltare durabilă
a judeţului Bacău - Instrument
de lucru pentru administraţie

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
1.455.643 politic-administrativ

1.237.296

1

1174 Judeţul Bacău

2

Ministerul
Economiei,
Ministerul Întreprinderilor
Comertului si
Mici şi Mijlocii, Comerţului Mediului de
Afaceri
1243 şi Mediului de Afaceri

Întărirea capacităţii
instituţionale de management a
reformei privind îmbunătăţirea
mediului de afaceri din România

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
4.504.592 politic-administrativ

3.828.903

3

1349 Municipiul Lugoj

Paşi spre o dezvoltare durabilă elaborarea strategiei de
dezvoltare a municipiului Lugoj

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
222.910 politic-administrativ

189.474

4

Ministerul
Economiei,
Ministerul Întreprinderilor
Comertului si
Mici şi Mijlocii, Comerţului Mediului de
Afaceri
1413 şi Mediului de Afaceri

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
3.044.590 politic-administrativ

2.587.902

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
245.100 politic-administrativ

208.335

5

1674 Judeţul Brăila

Bacău

Titlu proiect

Timiş

Brăila

Elaborarea Strategiei
guvernamentale pentru
îmbunătăţirea si dezvoltarea
mediului de afaceri

Strategie, Durabilitate,
Dezvoltare

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica
pentru perioada 2009 - 2021 la nivelul
autoritatilor locale din judetul Bacau în vederea
îmbunatatirii performantei administrative.
Cresterea capacitatii ministerului de initiere si
implementare a politicilor guvernamentale din
domeniul mediului de afaceri; Identificarea si
testarea unor metode de îmbunatire a mediului de
afaceri (transparenta administrativa, codurile de
bune practici, încurajarea si sprijinirea initiativei
antreprenoriale; Consolidarea mecanismului de
dialog între Direcţia pentru Mediu de Afaceri şi
Profesii Liberale (DGMAPL), Secretariatul
Dezvoltarea durabila a municipiului Lugoj prin
cresterea calitatii deciziilor în administratia
publica locala si prin formularea clara a
politicilor publice.Îmbunatatirea capacitatii de
planificare strategica a administratiei publice din
municipiul Lugoj.
Direcţia pentru Mediu de Afaceri şi Profesii
Liberale (DGMAPL), de planificare strategica,
analiza, monitorizare si evaluare, având ca
rezultat Identificarea unui set de indicatori si
elaborarea unei metodologii pentru monitorizarea
si evaluareadirect si imediat elaborarea unei
Strategii guvernamentale pentru îmbunatatirea de
mediului de afaceri, cu scopul de a putea sustine
Dezvoltarea capacitatii administratiei publice la
nivelul judetului Braila, in vederea realizarii
obiectivelor de dezvoltare a Judetului Braila in
concordanta cu politicile si documentele
programatice regionale, nationale si comunitare
2007 -2013

Plăţi
efectuate
(lei)

1.091.388

3.080.102

171.640

1.945.849

150.873

Beneficiar

6

7

Judeţ sau
minister tutelar

2128 Oraşul Odobeşti

Vrancea

2281 MAI - UPP

Ministerul
Administrației
și Internelor

8

2392 Oraşul Săcueni

9

Consiliul Local al comunei
Pausesti Maglasi, judeţul
2440 Vâlcea

Bihor

Valcea

Consiliul Local municipal
10

2774 Bârlad

Vaslui

Titlu proiect

Elaborarea "Strategiei de
Dezvoltare a Oraşului Odobeşti,
perioada 2009-2020"

Proces decizional la nivel
M.I.R.A.

Elaborarea strategiei de
dezvoltare locală a oraşului
Săcueni
Intarirea capacităţii
administraţiei publice locale a
comunei Pausesti Maglasi,
judetul Valcea, pe principiile
dezvoltarii durabile, in
concordanta cu nevoile si
aspiratiile comunitatii

Procesul de dezvoltare strategică
a municipiului Bârlad

Contract‐
valoare
totală

DMI

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
630.000 politic-administrativ
1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
4.892.681 politic-administrativ

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Elaborarea strategiei de dezvoltare a orasului
pentru orizontul de timp 2009-2020, formulata in
urma desfasurarii de analize specifice si a
procesului de consultare a factorilor locali
535.500 interesati si a comunitatii

Dezvoltarea durabilă a practicilor de
fundamentare a deciziilor în Ministerul
3.989.034 Administratiei si Internelor

Plăţi
efectuate
(lei)

521.679

849.061,92

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
492.606 politic-administrativ

Cresterea performantei administrative si
dezvoltarea capacitatii de formulare a politicilor
publice la nivelul administratiei publice locale a
orasului Sacueni prin elaborarea unei strategii
418.715 locale de dezvoltare pentru urmatorii 10 ani

387.634

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
654.375 politic-administrativ

556.218 conducere din administraţia publică locală

537.567

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
631.030 politic-administrativ

Dezvoltarea capacității de formulare a politicilor
publice pentru dezvoltarea urbana, sociala si
economica la nivelul municipiului Bârlad, prin
intermediul implementarii unui proces
536.375 participativ de

593.311

Beneficiar

11

12

Judeţ sau
minister tutelar

14

Contract‐
valoare
totală

DMI

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

2817 Consiliul Judeţean Ialomiţa Ialomiţa

Document Strategic cu Scenarii
de Dezvoltare Socio-Economică
şi Demografică a teritoriului
judeţului Ialomiţa, pe perioada
2009-2013, cu orizont 20132020 - "Realizarea Strategiei de
dezvoltare a judeţului Ialomiţa"

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
967.908 politic-administrativ

3032 Consiliul Judeţean Vaslui

Vaslui

Reactualizarea Strategiei de
dezvoltare economico socială a
judeţului Vaslui, cu orizontul de
timp 2013-2020

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
553.572 politic-administrativ

Teleorman

Strategia de dezvoltare durabilă
a judeţului Teleorman 2008
2013

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
440.300 politic-administrativ

Dezvoltarea capacității de formulare a politicilor
publice pentru dezvoltarea urbana, sociala si
economica la nivelul jud Ialomita, prin
intermediul implementarii unui proces
822.721 participativ de planificare strategică
Dezvoltarea capacitatii de formulare a politicilor
publice pentru dezvoltarea sociala si economica
la nivelul judetului Vaslui, prin intermediul
implementarii unui proces participativ de
470.536 planificare strategică
Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de
planificare strategică a administraţiei publice din
judeţul Teleorman în vederea creşterii calităţii
deciziilor şi a dezvoltării mecanismelor de
fundamentare a iniţiativelor de politici publice, la
374.255 nivel judeţean

O nouă abordare strategică a
judeţului Galaţi

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
833.400 politic-administrativ

708.390 locale de a formula politici publice

Consiliul Judeţean
13

Titlu proiect

3033 Teleorman

3122 Consiliul Judeţului Galaţi

Galaţi

Plăţi
efectuate
(lei)

865.882

479.972

190.267

Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice
417.180

Beneficiar

15

Judeţ sau
minister tutelar

18

3379 Feteşti

Agenţia de Dezvoltare
3402 Durabilă a judeţului Braşov

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Plăţi
efectuate
(lei)

Imbunatatirea durabila a capacitatii decizionale,
organizationale, actionale si umane a
administratiei publice din domeniul social al
680.438 administratiei publice locale

746.613

Mureş

Elaborarea strategiei de
dezvoltare pentru Zona
Metropolitană Tîrgu-Mureş

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
279.551 politic-administrativ

237.618 Dezvoltare socio - economica strategică

221.678

Ialomiţa

Scrierea strategiei de dezvoltare
locală a municipiului Feteşti,
judeţul Ialomiţa

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
380.106 politic-administrativ

Îmbunătățirea proceselor de management al
cilului de politici publice la nivelul administrației
publice locale, în municipiul Fetești, județul
313.680 Ialomita

347.326

Braşov

Strategia de dezvoltare a
judeţului Braşov - orizonturi
2013- 2020- 2030

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
818.533 politic-administrativ

Realizarea in judetul Brasov a unui cadru
institutional propice implementarii politicilor
695.753 publice

565.094

Primăria Municipiului
17

DMI

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
800.515 politic-administrativ

Asociaţia Intercomunitară de
Alba
3135 Dezvoltare Alba Iulia

3194 Metropolitană Tîrgu Mureş

Contract‐
valoare
totală

Strategia de dezvoltare socială a
localităţilor membre în Asociaţia
Intercomunitară de Dezvoltare
Alba Iulia - AIDA

Asociaţia Zona
16

Titlu proiect

Beneficiar

Judeţ sau
minister tutelar

Asociaţia Microregională
19

20

3433 Someş-Sud

1152 Judeţul Bacău

Bacău

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
1.532.866 organizaţionale

Tulcea

Management performant,
eficienţă bugetară şi formare
continuă în administraţia publică
locală din regiunea Dobrogea

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
1.158.656 organizaţionale

22

1172 Municipiul Constanţa

1.1.Îmbunătăţirea
procesului de luare
a deciziilor la nivel
410.500 politic-administrativ

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor
în administraţia publică locală
din judeţul Bacău

Asociația pentru dezvoltarea
Intercomunitară (ADI)
1166 Sistemul Urban Baia Mare Maramureş

24

DMI

Someş - Sud - strategic spre
Europa

21

23

Contract‐
valoare
totală

Satu-Mare

Asociaţia de Dezvoltare
1162 Durabilă a judeţului Tulcea

Instituţia Prefectului 1167 Judeţul Vrancea

Titlu proiect

Ministerul
Administrației
și Internelor

Constanţa

Reţea comunitară interactivă în
cadrul Sistemului Urban Baia
Mare - Urban_Network

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Imbunatatirea performanței administratiei locale
privind elaborarea politicilor publice, planificarea
strategica si initierea proceselor de dezvoltare,
prin elaborarea unei strategii de dezvoltare locala
orientata pe proiecte, cu un sistem informatic de
348.925 management si tinerea evidentei proiectelor
Cresterea calitatii actului de administratie publica
- îmbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii
1.302.936 serviciilor publice
Modernizarea si eficientizarea activitatii
aparatelor administrative ale autoritatilor locale
din judetele Tulcea si Constanta prin utilizarea
instrumentelor moderne de diagnoza si de
interventie organizationala si prin cresterea
gradului de calificare si instruire a functionarilor
publici de conducere si de executie si a
972.703 conducatorilor autoritatilor locale la nivel de

Plăţi
efectuate
(lei)

338.156

1.318.517

1.054.997

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
375.000 organizaţionale

Cresterea eficacitatii organizationale, în cadrul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
URBAN BAIA
MARE".
297.500 "SISTEMUL
ș
g

334.171

Reţea manageri de proiecte în
unităţile administrativ teritoriale
din judeţul Vrancea

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
474.277 organizaţionale

administratiei publice prin îmbunatatirea de
structura si procesÎmbunatatirea pregatirii
profesionale a personalului din 43 de unitati
administrativ teritoriale si Institutia Prefectului
403.136 judetul Vrancea în domeniile Managementul

333.404

Administrație europeană

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
248.746 organizaţionale

Crearea unei administratii publice mai eficiente si
mai eficace in beneficiul socio-economic al Zonei
198.033 Metropolitane Constanta

206.561

Beneficiar

Ministerul Tineretului şi
25

26

27

1182 Sportului

1192 Univ. Al. I. Cuza, Iasi

1202 Consiliul Local Odobeşti

28 1203 Ministerul Mediului

Judeţ sau
minister tutelar

Titlu proiect

Contract‐
valoare
totală

DMI

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Plăţi
efectuate
(lei)

Ministerul
Educației,
Cercetării,
Tineretului și
Sportului

Administraţia Publică în slujba
cetăţeanului

Iaşi

Program de formare continuă
pntru cariera managerialăa
personalului de conducere din
administraţia publică în vederea
dezvoltării capacităţii
administrative şi sporirii
eficacităţii organizaţionale

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
861.382 organizaţionale

Obiectivul general (OG) al proiectului constă ĩn
formarea şi dezvoltarea de competenţe
decizionale ale personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică, prin
consolidarea capacităţii susţinute de instruire ĩn
cadrul unui program de pregătire
732.175 postuniversitară.

Vrancea

Creşterea nivelului de pregătire
profesională a angajaţilor
Primăriei Odobeşti, judeţul
Vrancea

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
357.315 organizaţionale

Pregatirea profesionala a personalului din cadrul
primariei Odobesti in domenii cheie, care vor
sprijini imbunatatirea capacitatii organizatorice si
politcilor publice
303.718 implementarea
ş
g
ş
p

249.618

Promovarea achiziţiilor publice
ecologice prin crearea unui
cadru favorabil pentru instruirea
achizitorilor publici

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
803.461 organizaţionale

favorabil asupra mediului înconjurător a
achiziţiilor ecologice prin formarea de formatori
la nivelul administraţiei publice centrale şi
diseminarea de instrumente, metode şi bune
682.942 practici

400.183

Programe de pregătire
postuniversitară adaptate la
nevoile din administraţia publică
românească

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
1.271.662 organizaţionale

Creşterea gradului de formare şi perfecţionare a
personalului din administraţia publică centrală şi
1.078.363 locală

1.136.192

M.M.P.

Academia de Studii
Economice (Facultatea de
Management - Catedra de
administraţie şi management
29 1315 public)
Bucureşti

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
1.780.000 organizaţionale

Îmbunatatirea duarabila a capacitatii
administratiei publice din Romania prin
realizarea unor imbunatatiri de structura si proces
1.513.000 ale managementului ciclului de politici publice

867.202

80.864,22

Beneficiar

Judeţ sau
minister tutelar

Investind în oameni, investim în
viitorul oraşului nostru

Contract‐
valoare
totală

DMI

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
338.827 organizaţionale

30

1326 Municipiul Adjud

31

Universitatea Babeş-Bolyai,
Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale
Comunicării, Departamentul
Cluj
1566 de Administraţie Publică

Program postuniversitar în
Managementul Administraţiei
Publice

1595 Oraşul Săcueni

Bihor

Instruirea personalului din
cadrul a nouă autorităţi ale
administraţiei publice locale din
judeţul Bihor

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
454.980 organizaţionale

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
486.224 organizaţionale
1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
357.100 organizaţionale

32

Vrancea

Titlu proiect

33

2378 Judeţul Giurgiu

Giurgiu

Managementul eficient al
serviciilor administrative în
judeţul Giurgiu (M.E.S.A.J.
Giurgiu)

34

Instituţia Prefectului 2482 Judeţul Brăila

Ministerul
Administrației
și Internelor

Reforma începe cu investiţia în
oameni

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
1.335.597 organizaţionale

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Intarirea capacitatii administrative a Primariei
municipiului Adjud pentru a asigura o mai buna
implementare a programelor si proiectelor pe
288.003 termen mediu si lung

Plăţi
efectuate
(lei)

267.873

Dezvoltarea abilitatilor manageriale în rândul

1.135.257 personalului cu funcții de

Sprijinirea imbunatatirilor de structura si proces
care contribuie la eficacitatea organizationala,
prin cresterea nivelului de cunostinte si expertiza
a personalului la nivelul a 9 autoritati ale APL
386.733 din judetul Bihor.

Crearea unei administratii publice mai eficiente si
eficace in beneficiul socio economic al societatii
413.290 romanesti
Intarirea culturii organizationale si intarirea
capacitatii instututionale a Institutiei Prefectului
Judetul Braila si a 43 de UAT-uri dinjudetul
303.535 Braila

1.174.201

357.805

452.582

124.045

Beneficiar

35

2672 Consiliul Judeţean Harghita Harghita

36

Unitatea administrativ
teritorială a Municipiului
2842 Brăila

37

Autoritatea de Sănătate
2938 Publică Dolj

38

39

Judeţ sau
minister tutelar

Brăila

Dolj

Titlu proiect

TEAM - Training pentru
Eficientizarea AdMinistraţiei

Consolidarea capacităţii
administrative prin programe de
instruire la nivelul unităţii
administrativ teritoriale a
Municipiului Brăila
Permisul european de conducere
a computerului - program de
instruire şi certificare a
aptitudinilor de operare pe
calculator a funcţioanrilor
publici dinc adrul Autorităţii de

Modernizarea actului
administrativ prin eficienţă şi
profesionalism

2945 Consiliul Local Şendreni

Galaţi

2959 Municipiul Bistriţa

Dezvoltare competenţe şi
abilităţi profesionale ale
personalului din Primăria
Bistriţa Năsăud Municipiului Bistriţa

Contract‐
valoare
totală

DMI

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
1.363.830 organizaţionale

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Imbunatatirea calitatii si cresterea eficientei
standardelor in furnizarea de servicii publice, cu
accentul pus pe continuarea procesului de
descentralizare si responsabilizarea personalului
1.159.256 din administratie

Plăţi
efectuate
(lei)

984.332

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
297.210 organizaţionale

Imbunatatirea durabila a capacitatii administratiei
publice din Romania prin dezvoltarea abilitatilor
si competentelor functionarilor publici, in
198.733 beneficiul socio-economic al societatii
Dezvoltarea abilitatilor de operare PC
recunoscute la nivel international prin Permisul
European de Conducere a Computerului( ECDL
Complet / Avansat) pentru 180 functionari cu
functie de conducere si executie din cadrul
252.629 Autoritatii de Sanatate Publica Dolj, barbati si

206.287

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
223.802 organizaţionale

Ridicarea si dezvoltarea standardelor generale de
cunostinta si expertiza la nivelul functionarilor
publici dar si a personalului contractual al APL
.Imbunatatirea si mentinerea eficacitatii
organizationale prin dezvoltarea structurilor si
190.232 proceselor din cadrul CL Sendreni

165.805

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
227.553 organizaţionale

Cresterea nivelului de specializare si
perfectionare pentru numar de 160 de persoane,
(functionari publici si personal contractual), din
cadrul Primariei municipiului Bistrita, in termen
171.307 de 8 luni de la inceperea proiectului

180.341

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
233.804 organizaţionale

173.586

Beneficiar

40 2974 Consiliul Judeţean Argeş

41

Consiliul Judeţean Satu
2982 Mare

Judeţ sau
minister tutelar

Argeş

Satu-Mare

FUNDAŢIA CENTRUL DE
Bucureşti
42 2986 RESURSE JURIDICE

Titlu proiect
Specializarea personalului
implicat în furnizarea şi
managementul serviciilor sociale
din cadrul Consiliului Judeţean
Argeş şi primăriilor din judeţul
Argeş

Programe de instruire ECDL
pentru administraţia publică a
judeţului Satu Mare
Dezvoltarea competenţelor
profesionale în cadrul
autorităţilor publice locale în
domeniile managementului
proiectelor şi achiziţiilor publice

43

2991 Turceni

Gorj

Dezvoltarea capitalului uman şi
a capacităţii administrative în
cadrul Consiliului Local Turceni

44

3007 Consiliul Judeţean Călăraşi

Călăraşi

Formare personalizată pentru o
administraţie publică modernă

Vâlcea

Îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale în Primăria
Municipiului Drăgăşani

Consiliul Local al oraşului

45

3017 Municipiul Drăgaşani

Contract‐
valoare
totală

DMI

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Plăţi
efectuate
(lei)

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
678.995 organizaţionale

Întărirea capacităţii administrative a Consiliului
Judeţean Argeş şi a primăriilor din judeţul Argeş
pentru a asigura o mai bună implementare a
programelor şi proiectelor pe termen mediu şi
577.146 lung în domeniul dezvoltării serviciilor publice

500.054

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
277.843 organizaţionale

Dezvoltarea abilităţilor de operare PC
recunoscute la nivel internaţional prin Permisul
European de Conducere a Computerului( ECDL
Start/Complet ) pentru 200 funcţionari publici cu
funcţie de conducere şi execuţie din cadrul
Consiliului Judeţean Satu Mare, bărbaţi şi femei,
din toate categoriile de vârstă (19-24 ani / 25-54
236.167 ani, peste 55 ani).

261.517

Obiectivul general al proiectului este creşterea
eficacităţii autorităţilor publice locale şi a
standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la
1.405.133 nivelul funcţionarilor publici

960.291

Consolidarea activitatilor de training pentru
administratia publica si sprijinirea
managementului strategic in vederea dezvoltarii
668.071 si modernizarii capacitatii administrative

712.909

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
1.653.098 organizaţionale

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
785.966 organizaţionale
1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
1.107.285 organizaţionale

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
291.230 organizaţionale

Imbunatatirea eficacitatii organizationale a

941.192 administratiei publice

Dezvoltarea si imbunatatirea structurilor si
procesului ce contribuie la cresterea eficacitatii si
eficientei organizationale in primaria
247.546 municipiului Dragasani

1.015.183

243.401

Beneficiar

46

47

48

3025 Consiliul Local Găneşti

3026 Consiliul Judeţean Bacău

Instituţia Prefectului 3158 Judeţul Constanţa

Judeţ sau
minister tutelar

Mureş

Bacău

Ministerul
Administrației
și Internelor

Titlu proiect

Administraţie pentru cetăţeni program de formare pentru
angajaţii administraţiei locale
din Găneşti
Introducerea de instrumente şi
proceduri moderne de
management în cadrul
Consiliului Judeţean Bacău
pentru gestionarea cheltuielilor
sociale şi îmbunătăţirea

Modernizarea administraţiei
publice a judeţului Constanţa reţea judeţeană de modernizatori

Contract‐
valoare
totală

DMI

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Plăţi
efectuate
(lei)

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
386.500 organizaţionale

Cresterea capacitatii administrative a
administratiilor locale din Romania, prin
contribuirea la cresterea eficacitatii si eficientei
adminsitratiei publice locale din Ganesti in cadrul
unui program de formare pentru angajatii
328.525 adminsitratiei

354.083

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
987.535 organizaţionale

Dezvoltarea capacitatii administratiei publice
locale de la nivelul judetului Bacau de gestionare
a sistemului de servicii sociale prin revizuirea de
structuri si introducerea de instrumente moderne
839.405 de management a acestor servicii

814.896

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
624.322 organizaţionale

Îmbunatatirea durabila a administratiei publice
locale din judetul Constanta ca factor decisiv al
competitivitatii economice si al reprezentativitatii
regiunii, prin cresterea eficientei procesului
administrativ din mediul rural, în beneficiul socio
- economic al locuitorilor judetului. ca factor
decisiv al competitivitatii economice si al
reprezentativitatii regiunii, prin cresterea
eficientei procesului administrativ din mediul
rural, în beneficiul socio - economic al
500.969 locuitorilor judetului

363.894

Beneficiar
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51

3272 Universitatea Spiru Haret

Asociaţia Centrul pentru
3273 Politici Publice

3352 Municipiul Alba Iulia

Judeţ sau
minister tutelar

Titlu proiect

Contract‐
valoare
totală

DMI

Constanţa

Limba engleză în administraţia
publică locală - o punte spre
Uniunea Europeană

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
345.326 organizaţionale

Cluj

Program de instruire pentru
elaborare participativă de
politici publice locale pentru
funcţionari publici

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
268.840 organizaţionale

Alba

Centrul de competenţe si resurse
profesionale pentru
administraţia publică locală a
municipiului Alba Iulia

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
638.140 organizaţionale

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Imbunatatirea pregatirii si instruirii profesionale
(training) a personalului din administratia publica
locala a orasului Harsova, printr-un curs de limba
engleza, care sa contribuie la extinderea si
imbunatatirea investitiilor in capitalul uman, la
intarirea capacitatii institutionale, a eficacitatii si
eficientei organizationale a administratiei publice
si a serviciilor publice la nivel local, regional si
chiar national, pentru a putea implementa
reforme, in special, in domeniul educational,
economic, social, al ocuparii fortei de munca, al
sanatatii, al protectiei mediului si egalitatii de
293.527 sanse etc.

Imbunatatiri de proces ale managementului
ciclului de politici publice la nivelul aparatului
propriu al Primariei si Consiliului Local al Mun.
224.817 Sighisoara
Modernizarea infrastructurii interne de lucru ce
deserveste interesele municipiului Alba Iulia cu
localitatile apartinatoare in vederea unei
gestionari eficiente a intereselor publice si a unei
compatibilitati cu normele, metodele si
instrumentele de lucru intalnite in institutiile
536.739 administratiei locale europene

Plăţi
efectuate
(lei)

196.607

236.247

527.792

Beneficiar

Judeţ sau
minister tutelar

Titlu proiect
Module de pregătire în
domeniile Fonduri Stucturale,
managementul proiectelor,
achiziţii publice şi ECDL pentru
personalul primăriei oraşului
Avrig

52 3367 Primăria Oraşului Avrig
Sibiu
Asociaţia
PRODEZVOLTARE Valea
53 3370 Oltului
Vâlcea

Formare profesională pentru
eficacitate organizaţională

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Constanţa
54 10289 Copilului Constanţa

Implică-te! Fii responsabil!

55 11444 Consiliul Judeţean Constanţa Constanţa

Programe de instruire pentru
personalul de conducere din
spitale

56

57

5615 UAT Comuna Lumina

5923 UAT Oraşul Eforie

Contract‐
valoare
totală

447.882
243.100

1.125.576

396.000

DMI

1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
organizaţionale
1.3. Îmbunătăţirea
eficacităţii
organizaţionale
2.1. Sprijin pentru
procesul de
descentralizare
sectorială a
2.1. Sprijin pentru
procesul de
descentralizare
sectorială a
serviciilor

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Asigurarea unei baze de resurse umane calificate
si perfectionate, in vederea identificarii
oportunitatilor de finantare si a dezvoltarii si
implementarii cu succes a unui numar cat mai
365.060 mare de proiecte de dezvoltare

Plăţi
efectuate
(lei)

359.610

Consolidarea capacitatii institutionale a

206.635 administratiei publice locale din România

180.123
Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor
sociale furnizate de catre D.G.A.S.P.C. Constanta
si autoritatile publice locale (Servicii Publice de
1.053.231
956.740 Asistenta Sociala, Compartimente de Asistenta
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor
oferite de către cadrele medicale din judeţul
Constanţa, cu accent pe procesul de
descentralizare reflectat la nivelul furnizării de
272.570
336.175 servicii

Constanţa

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor
oferite de Primăria Comunei
Lumina printr-un management
integrat

2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
350.000 furnizării serviciilor

Creșterea eficientei activităților interne;
reducerea timpului de soluționare a
corespondentei adresata instituției de către
autoritățile publice centrale, serviciile publice
deconcentrate, autoritățile publice locale, agenții
economici, organizațiile non – guvernamentale;
conștientizarea si asumarea problematicii de
protecția mediului de către angajați, oferind un
cadru bine organizat pentru gestionarea
problemelor de mediu; reducerea (gestionarea)
297.500 riscurilor sănătăţii şi securității ocupaționale

Constanţa

Managementul standardizat
pentru îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei furnizării serviciilor
oferite de Primăria Eforie

2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
450.000 furnizării serviciilor

Conştientizarea şi asumarea problematicii de
protecţia mediului de către angajaţi, oferind un
cadru bine organizat pentru gestionarea
382.500 problemelor de mediu

321.180

423.478

Beneficiar
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59

6136 UAT Municipiul Medgidia

6348 UAT Slănic Moldova

Judeţ sau
minister tutelar

Titlu proiect

Constanţa

Gestionarea eficientă a
fondurilor publice prin
implementarea sistemului de
management integrat în Primăria
Medgidia

Bacău

Sistem de management al
calităţii în conformitate cu SR
EN ISO 9001:2008 şi SR EN
ISO 14001:2005 -Primăria
Slănic Moldova

Institutia Prefectului Judetul
Ialomiţa
61 11135 Ialomita

MIASE - Management Integrat
pentru Asistenţă Socială
Eficientă
Servicii de calitate furnizate de
către Instituţia PrefectuluiJudeţul Ialomiţa prin
informatizarea gestiunii
documentelor, registraturii şi
ghişeului unic pentru cetăţeni

62 11212 UAT Judetul Giurgiu

Eficienţă Administrativă prin eComunicare la nivelul
Consiliului Judeţean Giurgiu E.A.e-C. Giurgiu

60

7864 UAT Jud. Giurgiu

Giurgiu

Giurgiu

Contract‐
valoare
totală

DMI

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Plăţi
efectuate
(lei)

2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
400.000 furnizării serviciilor

Reducerea impactului activităţilor propriii
primăriei asupra mediului şi gestionarea riscurilor
340.000 sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

367.035

2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
249.990 furnizării serviciilor

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor
publice furnizate la nivelul Primăriei Oraşului
Slănic Moldova prin consolidarea capacităţii
administrative de gestiona aceste servicii,
199.308 raportate la standarde de calitate recunoscute

157.907

2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
1.058.015 furnizării serviciilor

2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
264.720 furnizării serviciilor
2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
1.129.790 furnizării serviciilor

Imbunatatirea furnizării serviciilor publice
generale si specifice asistentei sociale prin
cresterea promptitudinii in furniyarea serviciilor
899.313 publice

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
225.012 serviciilor publice pentru cetăţeni

634.229,61

84.110,02

Obiectivul general al proiectului este acela de a
contribui la crearea unei administraţii publice mai
eficiente şi mai eficace în beneficiul socio65.366,00
957.453 economic al societăţii româneşti

Beneficiar

Instituţia Prefectului 63 11289 Judeţul Galaţi

64

Judeţ sau
minister tutelar

Ministerul
Administrației
și Internelor

Ministerul Administrației și
Internelor-Direcția pentru
Ministerul
Dezvoltarea Capacității
Administrației
2282 Administrative (D.D.C.A.) și Internelor

Titlu proiect

Servicii publice eficiente prin
informatizare la Instituţia
Prefectului Judeţul Galaţi
perfecţionării personalului
Autorităţii de Management
pentru Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii
Administrative

Contract‐
valoare
totală

478.370

296.804

DMI

2.2. Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor
implementarea,
managementul
general și evaluarea
PODCA și pentru
pregătirea viitorului
3.1. Sprijin pentru
implementarea,
managementul
general și evaluarea
PODCA și pentru
pregătirea viitorului
3.1. Sprijin pentru
implementarea,
managementul
general și evaluarea
PODCA și pentru
implementarea,
managementul
general și evaluarea
PODCA și pentru

66

Ministerul
Ministerul Administrației și Administrației
și Internelor
2628 Internelor-D.D.C.A

Sprijinirea funcţionării AM PO
DCA prin dotarea cu materiale
de comunicaţii şi IT
Sprijinirea activităţii
Comitetului de Monitorizare a
Programului Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii
Administrative

67

Ministerul
Ministerul Administrației și Administrației
și Internelor
2999 Internelor-D.D.C.A.

Sprijinirea funcţionării AM
PODCA prin asigurarea
suportului logistic necesar

144.047

Evaluarea intermediară a
PODCA pentru perioada 1
ianuarie 2007 - 30 iunie 2009

3.1. Sprijin pentru
implementarea,
managementul
general și evaluarea
PODCA și pentru
pregătirea viitorului
exercițiu de
619.752 programare

65 2512 M.A.I.-D.D.C.A.

68

5253 M.A.I.-D.D.C.A.

M.A.I.

M.A.I.

320.972

88.090

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Plăţi
efectuate
(lei)

Cresterea eficientei si eficacitatii administratiei
publice în beneficiul socio-economic al societatii
406.615 românesti

392.247

Dezvoltarea unui management eficient al AM PO
DCA, bazat pe performanta.Imbunatatirea
pregatirii si capacitatii profesionale ale
191.705 angajatilor AM PO DCA

183.392

Sprijin pentru implementarea, managementul
general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea
202.293 următorului exerciţiu de programare
Asigurarea implementarii în conditii de calitate si
eficienta a PO DCA prin constituirea si
operationalizarea Comitetului de monitorizare
pentru PODCA Relevanta proiectului este foarte
55.519 bine fundamentata, iar contributia acestuia la
Implementarea eficienta a PO DCA prin
asigurarea suportului logistic necesar derularii
90.786 activitatii la nivelul DG DCA
Contribuția la implementarea eficientă a PO DCA
în vederea utilizării eficiente şi transparente a
fondurilor structurale şi a co-finanțării naționale
prin asigurarea coerenţei şi calităţii măsurilor
privind implementarea şi prin menținerea unui
sistem de management şi control eficient pentru
390.600 aceste fond

177.469

38.837

29.123

359.775

Beneficiar

69 11536 M.A.I.-D.D.C.A.

Judeţ sau
minister tutelar

M.A.I.

Titlu proiect

Sprijinirea procesului de
evaluare şi selecţie a proeictelor
depuse spre finanţare la PO
DCA

Contract‐
valoare
totală

DMI

3.1. Sprijin pentru
implementarea,
managementul
general și evaluarea
PODCA și pentru
pregătirea viitorului
exercițiu de
programare
618.800

Contract‐
contribuţie
FSE

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini
AM PO DCA în gestionarea eficientă a
fondurilor alocate prin PO DCA, prin finanțarea
unor proiecte mature care sa contribuie la
îndeplinirea obiectivelor acestui program
390.000 operațional

Plăţi
efectuate
(lei)

360.375

