Axa

1

3

1

DMI

1.1

3.1

1.3

Cod
SMIS

2772

Titlul Proiectului

Numele
Beneficiarului

Tip beneficiar

Dezvoltarea capacitatii
institutionale de
formulare a politicilor Ministerul Muncii,
autoritate a
publice si planificare Familiei si Protectiei administratiei publice
strategica in domeniul
Sociale
centrale
migratiei fortei de
munca

Ministerul
Administratiei si
Internelor- DG
pentru Dezvoltarea
Capacitatii
Administrative

1320

Sprijinirea eficientei
managementului
general si a
implementarii PO DCA

2773

Standarde Europene in
Utilizarea Tehnologiei
Informatiei in
Agentia Nationala a
Administartia Publica Functionarilor
program National de
Publici
Certificare al
Functionarilor Publici

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Persoana de
contact

Mihaela Matei

Aura Munteanu

Lavinia Nemes

Telefon

021/312.86.88

0213037080/11125

021/315.26.86

Contact Email

mihaelamatei@mmuncii.ro

aura.munteanu@mira.gov.ro

lavinia.nemes@anfp.gov.ro

Buget eligibil
(RON)

3084226.02

6177449.52

13471332

Asistenţă
nerambursabilă

2987261.5

4633087.14

13201905

Data de
începere

28-Nov-08

14-Apr-09

27-Nov-08

Data de
finalizare

28-Nov-10

Obiective

Rezultate aşteptate

Grupul ţintă

Activitatea 1
Grupurile tinta vizate direct de proiect
- spatiu destinat UMP organizat si
sunt:
dotat cu materiale, mobilier si
- functionarii publici/personalul
echipamente necesare; un manual de contractual din MMFES cu atributii in
proecduri elaborat; 8 rapoarte de
doemniul migratiei fortei de munca
monitorizare elaborate; 2 rapoarte de sau din compartimentul de politici
evaluare elaborate; 2 rapoarte de
publice
audit elaborate; procedura de achizitii
- functionarii publici/personalul
publice pentru contractarea firmei de
contractual din alte ministere si
consultanta organizata si relizata'
Obiectivul general a proiectului este
agentii guvernamentale relevante
firma de consultanta selectat si
de a contribui la elaborarea de politici
pentru domeniul migratiei fortei de
contractat pentru activitatile
publice privind migratia fortei de
munca
munca integrate in mod coerent in proiectului; membrii UMP instruiti in - specialisti din cadrul organizatiilor
domeniul managementului de
politicile generale privind forta de
patronale si sindicale, asociatii
proiect.
munca, si care sa contribuie la
profesionale, interesate si implicate in
Activitatea 2
imbunatatirea functionarii pietei
problematica migratiei fortei de
- un plan de comunicare elaborat; 2
muncii din Romania si la stimularea
munca, parteneri de dialog in
evenimente organizate (200 persoane
cresterii economice.
consultarile care vor avea loc in
informate despre proiect); 1 brosura
procesul de elaborare a politicilor
elaborata si diseminata; comunicari
publice
periodice disponibile pe site-ul
- experti din institutiile si autoritatile
MMFES.
relevante pentru domeniul migratiei
Activitatea 3
fortei de munca, la nivel teritorial
- analiza privind institutiile care
(structurile decocentrate ale
trebuie sa faca parte din reteaua inter- administratiei publice centrale si
institutionala elaborata; retea de
structuri ale administratiei publice
lucru inter-institutionala privind
locale)
migratia fortei de munca constituita

14-Jun-11

Obiectivul general al acestui proiect
este acela de a contribui la
- Strategia de dezvoltare a resurselor - personalul AM PO DCA (aproximativ
implementarea eficienta a PO DCA în
umane a AM PO DCA actualizata,
55 de persoane).
vederea utilizarii eficiente si
inclusiv o evaluare a resurselor umane - beneficiarii si potentialii beneficiari
transparente a fondurilor structurale
existente si a solutiilor propuse
ai PO DCA (în numar de aproximativ
si a co-finantarii nationale prin
pentru o alocare eficienta a sarcinilor
800 de persoane)
asigurarea coerentei si calitatii
în vederea implementarii
- membrii titulari si supleanti ai
masurilor privind implementarea si
programului;
Comitetului de Monitorizare
prin mentinerea unui sistem de
- Sistemul de evaluare si selectie
(aproximativ 100 de persoane)
management si control eficient
pentru aceste fonduri.

27-May-11

Obiectiv General: Imbunatatirea
durabila a capacitatii si eficacitatii
organizationale a 130 de institutii si
autoritati din cadrul administratiei
publice centrale si locale din Romania,
pana la sfarsitul anului 2011, prin
realizarea imbunatatirii capacitatii de
functionare si proces a functionarilor
publici.

- 12000 de functionari publici, instruiti
in utilizarea calculatorului; Standarde
generale de cunostinta si exeprtiza
imbunatatite pentru cel putin 90% din
functionarii publici ce vor participa la
ECDL; Minim 9000 de cursanti sa
obtina cel putin un tip de

Proiectul se adreseaza unui grup tinta
format din 12 000 functionari publici
din cadrul administratiei publice
centrale si locale, barbati si femei, din
toate categoriile de varsta (19-24 ani /
225-54 ani, peste 55 ani), la nivel
national.

Activităţi

Stadiul

1. Managementul proiectului
2.Organizarea si implementarea
activitatilor de informare si publicitate
3. Dezvoltarea retelei interinstitutionale privind migratia fortei
de munca
4. Instruirea personalului cu atributii
in doemniul migratiei fortei de munca
5. Realizarea studiului privind migratia
6. Elaborarea legii privind migratia
fortei de munca si a strategiei pe
termen mediu si lung privind migratia
fortei de munca

Aprobat

1. Elaborarea caietului de sarcini
pentru achizitionarea de servicii de
consultanta în domeniul
managementului RU si derularea
procedurii de achizitie publica
2. Publicarea unui comunicat de presa
privitor la lansarea proiectului
3. Desfasurarea activitatilor de
consultanta în domeniul
managementului RU
4. Elaborarea caietului de sarcini
pentru achizitionarea unor servicii de
consultanta în domeniul
managementului general si derularea
procedurii de achizitie publica
5a. Realizarea activitatilor de
pregatire a sesiunilor de training
specializat si coaching pentru
personalul AM PO DCA
5b. Realizarea activitatilor de training
specializat pentru beneficiarii si
potentialii beneficiari ai PO DCA
5c. Operationalizarea sistemului de
management al PO DCA
5d. Acordarea de sprijin pentru
implementarea PO DCA diferitelor
unitati ale AM PO DCA
5e. Furnizarea
de sprijin
pentru
1. Selectarea
echipei
de management
al proiectului/ atrubuirea contractului
de consultanta firei specializate
2. Lansarea proiectului
3. Selectarea functionarilor publici grupul tinta ce va beneficia de
instruire
4. Demararea, desfasurarea si
finalizarea procedurii de selectie a
furnizorului de soft/hardware aferent
si dezvoltarea aplicatiei de date
5. demararea, desfasurarea si
finalizarea procedurii de selectie a
furnizorilor de echipamente necesare
echipei de proiect (IT, de calcul,
periferice, mobilier)
6. Demararea, desafurarea si
finalizarea procedurii de selectie a
furnizorilor de servicii instruire (
pachetul ECDL)
7. Implementarea instruirii ECDL si de
utilizare/alimentarea aplicatiei soft
8. Activitati de coordonare, raportare
si evaluare
9. Selectarea furnizorului de audit
extern/desfasurarea auditarii externe
(permanent si la nevoie)
10. Promovarea si diseminarea

Aprobat

Aprobat

3

1

1

1

3.1

1.1

1.3

1.1

2628

1504

3133

2901

Sprijinirea activitatii
Ministerul
Comitetului de
Administratiei si
Monitorizare a
Internelor- DG
programului
pentru Dezvoltarea
operational Dezvoltarea
Capacitatii
Capacitatii
Administrative
Adminsitrative

Strategia Nationala
pentru Dezvoltarea
Polilor de
Competitivitate

Dezvoltarea si
consolidarea Centrului
National pentru
Integritate

Strategia de dezvoltare
durabila a comunei
Cazasu, judetul Braila

Secretariatul
General al
Guvernului

Asociatia pentru
Implementarea
Democratiei

UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIALA A
COMUNEI CAZASU

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Strejan Olga Elena

Codruta ILEA

Mihaela Elisabeta
Calin

Fatu Gianina
Nicoleta

021/3037080 int.
11126

021.311.36.18

213115196

721330848

olga.strejan@mira.gov.ro

codruta.ilea@gov.ro

mcalin@aid-romania.org

primariacazasu@yahoo.com

74024.86

7171102.7

5168275

252080

55518.64

7027680.6

5053075

244080

16-Mar-09

1-Jul-09

1-Jul-09

1-Sep-09

16-Mar-10

30-Jun-10

30-Jun-11

1-Dec-10

Asigurarea implementarii în conditii
de calitate si eficienta a PO DCA prin
constituirea si operationalizarea
Comitetului de monitorizare pentru
PODCA Relevanta proiectului este
foarte bine fundamentata, iar
contributia acestuia la eficientizarea
managementului PO DCA va fi
semnificativa, in urma implementarii.

Pentru perioada de implementare a
prezentului proiect rezultatele
asteptate sunt :
- organizarea unui numar de 5
reuniuni ale CM PO DCA

Rezultatele asteptate in cadrul
Activitatii A. sunt: un raport;
Rezultatele asteptate in cadrul
Obiectivul general al acestui proiect Activitatii A.2: documentul denumit
este sa contribuie la imbunatatirea "Strategia pentru Sprijinirea Durabila
durabila a capacitatii administratiei
a Polilor de Crestere";
publice centrale si locale din Romania,
Rezultate asteptate in cadrul
prin realizarea unor imbunatatiri de
Activitatii B.1sunt: un raport;
structura si proces ale
Rezultate asteptate in cadrul
managementului ciclului de politici
Activitatii B.2: documentul denumit
publice.
"Strategia Nationala a clusterelor"

Grupul tinta vizat de implementarea
proiectului este format din membrii
CM PO DCA, observatorii invitati la
reuniunile CM PO DCA si personalul
AM PO DCA cu atributii în organizarea
si desfasurarea reuniunilor CM PO
DCA (50 de persoane).

Beneficiari directi:
Structuri ale administratiei publice
centrale cu rol in elaborarea si
implementarea strategiilor si
politicilor referitoare la polii de
crestere si clustere:
-Cancelaria Primului Ministru
-Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor
-Ministerul Economiei si Finantelor
-Ministerul pentru IMM, Comert,
Turism si Profesii Liberale
Beneficiari indirecti:
Structuri ale administratiei publice
centrale si locale:
-Ministere si institutii centrale
coordonate/subordonate
-Consilii Judetene
-Consilii Regionale de Dezvoltare
Regionala
-Consilii locale municipale si
orasenesti
-Asociatii de Dezvoltare
Intracomunitare (in conformitate cu
Legea nr.215/2001, republicata)
-Institutii de Cercetare-DezvoltareInovare

- Organizarea reuniunii CM PO DCA
din data de 07.02.2008 (activitate
efectuata)
- Organizarea reuniunii CM PO DCA
din data de 26.05.2008 (activitate
efectuata)
- Organizarea reuniunii CM PO DCA
din data de 12.11.2008 (activitate
efectuata)
- Organizarea r

Aprobat

Managementul proiectului, achizitia
publica a consultantei, analiza
situatiei actuale in domeniul polilor de
crestere (A1) si in domeniul
clusterelor (B1), elaborarea Strategiei
pentru sprijinirea durabila a polilor de
crestere(A2), elaborarea Strategiei
nationale a clusterelor (B2), achizitia
auditului, informare si publicitate,
anunt public privind inceperea
proiectului, eveniment de promovare
a rezultatelor proiectului.

Aprobat

1. Implementarea cadrului
operational al proiectului
2.Sedinte de lucru ale echipei
manageriale
3.Conferinta de presa pentru lansarea
proiectului
4.Dezvoltarea CNI prin
operationalizarea Grupurilor de
Actiune Anticoruptie (GAA) in toate
judetele tarii
-480 functionari publici de conducere
Cresterea capacitatii si a gradului de
- 480 de functionari publici de
5.Organizarea a 123 de dezbateri
instruiti si care vor avea certificate de
eficienta si eficacitate a structurilor
conducere si executie din
semestriale ale Grupurilor de Actiune
atestare
administrative centrale si locale
administratia publica participanti la
Anticoruptie (GAA) la nivelul tuturor
- 6o functionari publici instruiti in
pentru îmbunatatirea
cursurile de formare profesionala
judetelor
realizarea mentoratului
managementului ciclului de politici
oferite gratuit prin proiect si certificati
6. Organizarea a 24 de intalniri lunare
viitorilor/proaspetilor functionari;
publice si asigurarea unor servicii
- 60 de functionari instruiti in
ale celor 3 grupuri de lucru
-3 politici publice formulate si propuse
publice de calitate in beneficiul sociorealizarea mentoratului
specializate pentru analiza,
spre implementare
economic al societatii romanesti.
viitorilor/proaspetilor
fundamentarea si propunerea a
- 94 zil
minim 3 masuri anticoruptie si de
imbunatatire a eficientei in ap
7.Elaborare minim 3 propuneri politici
publice pentru revizuirea Strategiei
Nationale
8. Analiza de nevoi pentru formarea
profesionala a functionarilor din 10
institutii descentralizate sau
deconcentrate
9. Elaborare si editare suporturi de
- Unitatea Administrativ TeritoriaIa a
Comunei Cazasu din judetul Braila ca beneficiar direct al
finantarii nerambursabile si ca
beneficiar direct al Strategiei de
Dezvoltare Durabila a Comunei
Cazasu precm si al rezultatelor
Obiectivul generral al proiectului
A1 -Realizarea Strategiei
- Analiza diagnostic (SWOT) a comunei proiectului pe termen mediu si lung
consta in dezvoltarea capacitatii
A2 -Instruireareprezentantilor APL siai
Cazasu
(concretizarea in atragerea de
administratiei
altor institutii locale din Comuna
- Trasarea directiilor strategice si
fonduri nerambursabile si
publice la nivelul comunei Cazasu de
Cazasu
stabilirea obiectivelor
implementarea de proiecte de
a realiza o mai buna planificare
A3 -Promovarea proiectului si
- Planul de masuri in vederea
dezvoltare)
strategica pentru dezvoltare locala
diseminarea rezultatelor
dezvoltarii comunei
- Consiliul Judetean Braila - ca
durabila, precum si aceea de a
A4 -Managementul general al
- Portofoliul de proiecte de dezvoltare
Partener al Comunei Cazasu din
dezvolta parteneriate in vederea
proiedului
a comunei pentru perioada 2010-2015
judetul Braila, pentru care se
implementarii proiectelor de interes
A5 -Managemental financiar al
- Adoptarea strategiei
vaelabora Strategia de Dezvoltare
local.
proiectului
Durabila Locala, precum si ca
beneficiar al rezultatelor proiectului
pe
termen mediu si lung (concretizarea
in atragerea de fonduri
nerambursabile si implementarea de
proiecte in judetul Braila).

Aprobat

Aprobat

1

1

1

2

1

1.1

1.1

1.3

2.2

1.1

3344

3226

3363

1445

2968

Ne dezvoltam
impreuna!

Asociatia pentru
Educatie si
Dezvoltare
Comunitara

Program de formare
pentru angajatii
Consiliul Judetean
administratiei locale din
Alba
Gheorghe Doja

Modernizare si
Performanta in
Administratia Publica
Locala

Universitatea din
Craiova

organism
neguvernamental
nonprofit

TUDORACHE
NICULA

0247.330.013;
0347.806.972

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

DOCEA Lucian
Emilian

0258813380,int.2221

universitate de stat

Simplificarea
Ministerul
procedurilor
Economiei,
autoritate a
administrative pt IMM,
Comertului si
administratiei publice
prin introducerea de
Mediului de Afaceri centrale
birouri unice "one stop
OI IMM
shop"

Sistem informatic
integrat pentru suportul
decizional si
organizational privind
dezvoltarea capacitatii
administrative a IGPR
(SIISDODCA)

Inspectoratul
General al Politiei
Romane

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Pasatoiu Florin Ion

Ileana Modreanu

Mihai Druga

0744 399412

213361451

021.208.25.25
interior 26918

aedc_teleorman@yahoo.com

lucian.docea@turismalba.ro

florinpasatoiu@central.ucv.ro

ileana.modreanu@mimmc.ro

mihai.druga@politiaromana.ro

509983.5

1527951

860075.5

5233716

13959000

498253.88

1497391.28

842000

5129041.68

13679820

15-Jun-09

13-Nov-09

1-Jul-09

8-Apr-09

15-Jun-09

14-Dec-10

Cresterea capacitatii a 10 autoritati
locale din 10 comunitati rurale din
judetul Teleorman de a lucra
impreuna cu factori de interes locali si
regionali in vederea imbunatatirii
procesului de elaborare si
implementare a politicilor publice
locale.

13-Nov-11

Dezvoltarea abilitatilor de colaborare
intre administratia publica locala,
partenerii sociali si societatea civila
pentru realizarea de programe si
proiecte comune de dezvoltare.

1-Sep-10

7-Oct-10

14-Jun-11

- 9 acorduri de asociere incheiate
intre AEDC si autoritati publice locale
din localitati rurale;
- 1 raport de cercetare realizat in
urma cercetarii sociologice realizata in
randul institutiilor publice, cetatenilor
reprezentativa la nivelul celor 10 loc

Activitatea 1 - Pregatirea initiala a
echipei de proiect
Activitatea 2 - Constientizarea
comunitatilor rurale din judetul
Teleorman asupra scopului,
obiectivelor si activitatilor proiectului
Activitatea 3 - Selectia comunitatilor
in care se va desfasura proiectul
Activitatea 4 - Lansarea proiectului
Activitatea 5 - Realizarea unei
- Autoritatile publice locale din 10
cercetari sociologice in randul
comunitati rurale din judetul
cetatenilor si institutiilor publice din
Teleorman care vor lucra in cadrul
cele 10 localitati in care se
unui proces participativ si transparent
implementeaza proiectul
alaturi de cetateni si alte institutii
Activitatea 6 - Organizarea unei
publice si private din cele 10
intalniri regionale de prezentare si
comunitati rurale la
dezbatere a rezultatelor cercetarilor
elaborarea/revizuirea
Activitatea 7 - Organizarea unei
analize participative de nevoi si
resurse in cele 10 localitati rurale
Activitatea 8 - Constituirea Grupurilor
Locale de elaborare/ revizuire a
Strategiilor de Dezvoltare Locala
Activitatea 9 - Elaborarea/ revizuirea a
10 Strategii de Dezvoltare Locala
Activitatea 10 - Infiintarea
Comitetelor de Sprijin pentru
implementarea,
monitorizarea
1. Managementul
proiectului si
2. Activitati de training
3. Procese de concentrare
4. Activitati de planificare
5. Pilot project
6. Informare si publicitate

Personalul cu functii de conducere si
tehnic de specialitate din cadrul celor
20 unitati administrativ teritoriale îsi
vor fi îmbunatati cunostintele,
Elaborarea metodologiei de analiza
Cresterea capacitatii a 20 de primarii aptitudinile, atitudinile si comptentele
institutionala
din judetele Dolj si Gorj prin ridicarea
transversale in directia temelor
Diagnoza institutionala
standardelor generale de cunostinte propuse in cadrul fiecarui modul, si pe
Dezvoltarea si furnizarea a 3 module
autoritatile locale din 20 localitati din
si expertiza la nivelul functionarilor
de alta parte isi vor fi dezvoltat
de instruire
judetele Gorj si Dolj
publici cu functii de conducere in
competentele orizontale de lucru in
Design si dezvoltare portal online
vederea crearii unei administratii
echipa, leadership, comunicare si
Elaborarea curriculei, programa si
locale eficiente si eficace.
proiectie strategica;
materialele didactice
Proiectul va dezvolta capacitatea de
relationare a unitatilor administrativ
teritoriale din cele 20 comunitati

Proiectul vizeaza imbunatatirea
calitatii si eficientei furnizarii
serviciilor publice destinateIMMurilor, prin simplificarea procedurilor
administrative cu incidenta asupra
infiintarii si dezvoltarii IMM, prin
introducerea de birouri unice one
stop shop.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1. managementul proiectului
2. fundamentarea teoretica a
modelului de birou unic ce urmeaza a
fi implementat
3. consultarea stakeholderilor in
-2 studii de evaluare pt identificarea
vederea infiintarii si operationalizarii
barierelor admin-birocratice cu care
OSS pt IMM
personalul din cadrul MIMMCTPL si a
se confrunta IMm din Romania
4. cresterea capacitatii MIMMCTPL si
oficiilor teritoriale pt IMM si
- 64 persoane instruite
a celorlalte organisme implicate in
cooperatie, experti din alte institutii si
- infiintarea si operationalizarea
sprijinirea IMM prin reducerea
autoritati publice cu atributii in
modelului pilot de birou unic (OSS) in
birocratiei prin organizarea de activit
domeniu
format fizic si virtual, online
de trainin, vizite de schimb de
- un protocol interi
experienta si bune poractici
5. realizarea si oparationalizarea OSS
pt IMM
6. promovarea proiectului
7. auditarea externa a proiectului si
evaluarea interna

Aprobat

1. Coordonarea si monitorizarea
proiectului
2. Contractarea serviciilor de
consultanata pentru managementul
proiectului
3. Consultanta in Managementul
Proiectului
4. Contractarea furnizorului
5. Implementarea Sistemului
Informatic Integrat
6. Instruirea personalului
7. Informarea si publicitatea
8. Contractarea serviciilor de Audit
9. Derularea Auditului

Aprobat

-Imbunatatirea si eficientizarea
SIISDODCA isi propune imbunatatirea
proceselor de lucru prin informatizare
procesului de luare a deciziilor la nivel
si automatizare, nivel central si
administrativ in Politia Romana prin
judetean pe urmatoarele arii de
dezvoltarea capacitatii de planificare
procese de lucru din IGPR:
strategica si o mai buna reglementare
managementul strategic,
a fluxurilor de lucru interne precum si
managementul financiar,
in cadrul parteneriatelor intermanagementul performantei
institutionale.
serviciilor ofer

- Inspectoratul General al Politiei
Romane
o2 utilizatori cu responsabilitati în
gestionarea resurselor umane
o2 utilizatori cu responsabilitati in
gestionarea resurselor logistice
o2 utilizatori cu responsabilitati in
gestionarea resurselor logistice

1

2

1

1

1.1

2.2

1.3

1.1

2951

COMPAS 20 - Conceptii,
Orientare Moderna,
Consiliul Judetean
Planificare Armonioasa
Satu Mare
si Strategica pana in
2020

2903

Dezvoltarea unui sistem
de monitorizare a
indicatorilor de
performanta in sectorul
serviciilor comunitare
de utilitati publice

2970

Dezvoltarea capacitatii
de actiune a Asociatiei
Oraselor din Romania
prin imbunatatirea
eficacitatii
organizationale proprii
si a membrilor

3056

Crearea strategiei de
dezvoltare durabila a
orasului Turceni

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Asociatia Oraselor
din Romania

Consiliul Local al
Orasului Turceni

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

autoritate a
administratiei publice
centrale

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Pircalab Oana
Dana

Liviu Gradinaru

Alexandru
Petrovici

Bicau Costin

0261/711004

021.314.34.09

021- 311.71.97

0745.300.571

oana.pircalab@cjsm.ro

liviu.gradinaru@mira.gov.ro

aor@aor.ro

costin_bicau@yahoo.com

458935

7684052

3594879

608425

449756.3

7530371

3522981.42

596256.5

8-Dec-08

1-Jul-09

15-Jun-09

8-Dec-08

8-Sep-10

1. Etapa formarii echipei de proiect
2. Etapa de lansare
3. Etapa de selectare a furnizorilor de
Grupul tinta este reprezentat de
servicii, echipamente si articole de
1. Strategia de dezvoltare a judetului administratia publica a judetului Satu
vizibilitate
Crearea unei administratii publice
Satu Mare
Mare, prin factorii decizionali, care 4. Etapa de stabilire a elementului de
locale eficiente prin imbunatatirea
2. Imbunatatirea capacitatii de
prin intermediul implementarii
identitate vizuala
capacitatii de planificare strategica,
planificare strategica pentru un
acestui proiect vor avea in posesie o
5. Etapa de dezvoltare a sistemului
precum si dezvoltarea capacitatii de
numar de 101 functionari din
unealta de precizie prin care se pot
informational
formulare a politicilor publice la nivel
administratia publica a judetului Satu trasa arii si modalitati de interventie
6. Etapa de instruire
judetean.
Mare
in vederea facilitarii dezvoltarii socio7. Etapa de realizare a strategiei
economice a judetului Satu-Mare.
8. Activitati de diseminare,
constientizare, vizibilitate
9. Incheiere proiect
10. Auditare proiect

Aprobat

1-Jun-11

Cresterea calitatii si eficientei
serviciilor comunitare de utilitati
publice prin introducerea unui sistem
de evaluare pe baza de indicatori a
modului în care autoritatile publice
Proiectul isi propune sa elaboreze
locale se preocupa de dezvoltarea
standardele de cost si calitate pentru
unui management performant al
6 sectoare ale serviciilor comunitare.
acestor servicii si de promovarea unui De asemenea se estimeaza ca vor fi
program coerent de investitii si
furnizate un numar de 2000 de zile de
modernizare a infrastructurii
instruire pentru aproximativ 380 de
aferente. Sistemul de indicatori va
persoane.
permite compararea performantelor
autoritatilor publice locale din punct
de vedere al serviciilor publice
comunitare si întocmirea unor
clasamente care sa puna în evidenta
bunele practici.

Aprobat

14-Jun-11

- Asigurarea managementului general
- 21 de autoritati locale vor avea
al proiectului
Imbunatatirea eficacitatii
strategii de relatii publice
Grupul tinta este reprezentat in
Realizarea unui studiu cu privire la
organizationale la nivelul primariilor
personalizate si toate orasele vor
primul rand de primari si functionari
perceptia cetatenilor/tertilor cu
de orase in ceea ce priveste relatia cu avea un document cadru la care se cu rang inalt din cadrul primariilor de
privire la autoritatea locala
cetatenii- prin cresterea nivelului
pot raporta atunci cand comunica cu
orase si de catre functionarii
- Realizarea unei pagini web special
serviciilor oferite de catre Asociatia
cetateanul/tertii
insarcinati cu realizarea procesului de
destinate membrilor
Oraselor membrilor sai.
- Un numar de 7 observatoare
comunicare cu cetateanul.
- Prezentarea rezultatelor studiului in
regionale vor fi infiintate fiecare ava
cadr

8-May-11

1. 1 strategie locala pentru
dezvoltarea durabila creata in 10 luni
2. 5 angajati din managemennt
instruiti
3. 1 spatiu dotat pentru desfasurarea
activitatii echipei de implementare a
proiectului
4. 1 ghid de management de proeict
5. 1 spot publicitar in lunile de
Eficientizarea administratiei publice in
elaborare a strategiei
beneficiul socio-economic al societatii
6. 1 reportaj radio la inceputul
prinn imbunatatirea cadrului de
elaborarii startegiei
politici publice si strategii.
7. 50 de afise de promovare
8. 200 pliante promovare strategie
9. 2 comunicate de presa
10. 2 anunturi in presa regionala
11. 1 banner afisat la locul de
desfasurare al proiectului
12. 50 afise promovare proiect
13. 1 conferinta de presa organizata la
finalul proiectului.

Proiectul se adreseaza Unitaii
Centrale, celor 145 de unitati locale
(municipale si judetene), precum si
celor 42 de compartimente
prefecturale pentru monitorizarea
serviciilor comunitare de utilitati
publice

Consiliul Local al orasului Turceni.

1. Selectarea firmei prestatoare de
servicii de consultanta pentru
realizarea documentatiei.
2. Realizarea documentatiei pentru
obtinerea finantarii nerambursabile.
Semnarea contractului de
rambursare.
3. Constituirea echipei de
implementare a proiectului.
4. Dotarea spatiului de lucru pentru
echipa de proiect: mobilier,
echipamente IT si licente de soft
aferente.
5. Dezvoltarea unui sistem de
management de proiect
6. Instruirea managementului in
doemniul organizarii administratiei
publice
7. Selectarea si contractarea firmei
prestatoare de servicii de consultanta
pentru realizarea Strategiei de
dezvoltare locala
8. Elaborarrea si aprobarea Strategiei
de dezvolatre locala
9. Constientizarea populatiei prin
informare, comunicare si publicitate
10. Promovarea proiectului
11. Monitorizarea si evaluarea

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1

1.1

1.3

1.3

1.2

3246

Politici publice de
dezvoltare locala si
Primaria
planificare strategica pe Municipiului Bacau
termen mediu si lung

2728

Dezvoltarea capacitatii
institutionale a
autoritatilor
administratiei publice
locale ( comune) si a
asociatiei acestora (
A.Co. R) in vederea
sustinerii dezvoltarii
durabile a spatiului rural

2985

3097

Administratorul public factor de succes pentru
un management
eficient la nivel local

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Dezvoltarea capacitatii
de monitorizare si
evaluare de programe
Ministerul
la nivelul Ministerului
Administratiei si
Internelor si Reformei
Internelor- DG
Administrative - Sistem pentru Dezvoltarea
informatic de
Capacitatii
management al
Administrative
activitatii de audit
intern

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Corneliu Pricope

Dorin Ciomag

Cristina POP

Radu Dimofte

0733/680512,
0234/512726

021 314 96 55

021 3037080 int.
11113

213135321

agentia@adlbacau.ro

dorin.ciomag@mai.gov.ro

cristina.pop@mai.gov.ro

radu.dimofte@mai.gov.ro

993380

4351221

2935374

5844849

993380

4264196.58

2876666.52

5844849

1-Jul-09

15-Sep-09

1-Jul-09

8-Dec-08

30-Jun-11

15-Aug-11

1-Jul-11

8-Dec-09

Adaptarea Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Bacau la problemele &
oportunitatile de dezvoltare locala si
maximizarea eficientei si eficacitatii
implementarii acesteia, prin
utilizarea unor metode si instrumente
specifice avansate.

- o strategie elaborata
- 10 seminarii de formare
- 200 participanti la seminariile de
formare
- 0 prognoza economica sociala si
bugetara a mp.Bacau bugetara pe
minim 5 ani
- un buget pe programe pentru un
compartiment pilot din cadrul
Consiliului Loca

Sustinerea si promovarea dezvoltarii
durabile a spatiului rural romanesc.

8 experti angajati
1 instrument de colectare a datelor
statistice la nivel local
4 module instruire
3 vizite de studiu
18 experti instruiti
1 Plan strategic pentru dezvoltare
durabila
1 baza de date

Eficientizarea managementului la
nivel local

1. organizarea UIP
2. Achizitie de active corporale si
necorporale
3. promovarea proiectului
4. Organizarea/ constituirea de catre
consultant a grupului de lucru care va
elabora Politicile Publice de
Dezvoltare Locala si a comitetelor
consultative
5. Formarea profesionala
6. Realizarea platformei electronice
Personalul de conducere si executie al
pentru comunicare
Consiliului Local al Municipiului Bacau
7. Asistarea specialistilor locali in
care va beneficia de formare
utilizarea platformei electronice
profesionala si asistenta tehnicain
8. Revizuirea politicilor publice locale
realizarea si implementarea Strategiei
existente
de Dezvoltare Locala
9.Aprobarea strategiei prin emiterea
unei hotarari de consiliu local.
10. realizarea unui produs informatic
dedicat
11. planificarea bugetara multianuala
12.Elaborarea si implementarea
metodologiei de bugetare pe
programe
13. Elaborarea planului multianual de
investitii, corelat cu strategia de
dezvoltare locala
14. Auditul proiectului

-8 experti regionali
-2 experti A Co R
-Serviciul pentru dezvoltare locala,
regionala si parteneriat cu autoritatile
locale din cadrul MIRA

-2 studii
-campanie de informare
- Administratori publici angajati la
-10 seminarii/sesiuni de informare
nivelul u.a.t. (cel putin 138 de
asupra conceptului de administrator
persoane);
public
- Potentiali administratori publici (cel
-5000 de exemplare ale Manualului
putin 230 de persoane);
administratorului public
- Cel putin 500 de primari ai
-3 cursuri de formare se vor desfasura municipiilor, oraselor si comunelor;
în 3 locatii diferite în tara pentru 75 - 41 de presedinti ai consiliilor judet
de

Aprobat

Aprobat

Realizarea unui studiu
Realizarea site-ului Administratorul
public - www.administratorulpublic.ro
Elaborarea, editarea si diseminarea de
materiale promotionale
Promovarea conceptului de
administrator public
Acordarea de asistenta metodologica
si asigurarea de instruire pentru
dezvoltarea functiei de administrator
public

Plan detaliat de implementare; Site
proiect; Conferinta de lansare proiect;
Comunicat depresa; Caiet de sarcini;
Consultant tehnic si project
management selectat; Consultant
audit de sistem selectat; Document
cerinte tehnice si functionale ale
1. Lansarea proiectului
sistemului informatic; Caite de sarcini;
2. Selectie consultant tehnic si project
Documente aferente procedurii de
management si audit de sistem
achizitie; Integrate HW si SW selectat;
3. Selectie integrator HW si SW
srever baze de date; server aplicatii;
Grupul tinta vizat direct prin
4. Implementare infrastructura HW si
echipament de stocare date; Rack si
Obiectivul principal al proiectului il
implementarea proiectului este
SW de baza
UPS; 4 imprimante laser; 12
reprezinta imbunatatirea capacitatii
reprezentat de personalul DGAI
5. Dezvoltarea si implementarea
multifunctionale; tape library; 20
de monitorizare, evaluare si raportare
implicat in monitorizarea, evaluarea si
sistemului informatic
worksation; 54 notebook (low
a activitatii MIRA prin informatizarea
raportarea performantelor entitatilor
6. Organizarea de seminarii de
configuration); 15 notebook (medium
activitatii de audit intern.
din structura MIRA.
instruire a personalului in vederea
configuration); Licente softweare;
utilizarii sistemului informatic
proces verbal de instalare; procese
7. Activitati de management si audit
verbale de garantie; Document Vision
8. Informare si publicitate proiect
and Scop; Document Arhitectura de
5.
Sistem; Portal "INTRAUDIT";
Platforme de e-learning; Cursur
electronice; Procese verbale de
testare; Proces verbal de acceptanta
sistem informatic; Suport de
informare utilizatori; Suport formare
administrator de sistem; 7 sesiuni de
formare; Procese verbale de instruire;

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.3

1.1

1.1

2956

2284

3019

Ministerul Muncii,
autoritate a
COMPETENTE PENTRU Familiei si Protectiei
administratiei publice
VIITOR
Sociale - DG AM
centrale
POSDRU

Procese decizionale
eficiente la nivelul
administratiei publice
locale din Roamania

Masterplanul de
dezvoltare durabila a
Municipiului Dragasani Instrument la standarde
europene pt. luarea
deciziilor in mod
eficient si eficace la
nivel politico-adtiv

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Municipiul
Dragasani

Liliana Ali

021/315.72.29

autoritate a
021/303.70.80 int.
administratiei publice Ramona Moldovan
10571
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Cristian NEDELCU

0250-811990

arteni@mmuncii.ro

moldovan.ramona@mai.gov.ro

primariadragasani@yahoo.com

933317.12

10590168.07

734388

914650.78

10378364.71

719700

5-Dec-08

17-Nov-08

1-Jul-09

5-Dec-09

17-Nov-10

30-Apr-11

1. Organizarea si operationalizarea
UMP
2. Strategia comuna de formare a
resurselor umane din cadrul
aparatului propriu al minsterului si
institutiilor subordonate sau
Obiectivul general al proiectului este
coordonate de MMFES de la nivel
Grupul tinat al proiectului este
de a sprijini dezvoltarea resurselor
central
reprezentat de:
umane din cadrul Ministerului Muncii, 3. personal instruit din cadrulMMFES,
1. 150 de angajati din aparatul propriu
Familiei si Egalitatii de Sanse si
dobandeste cunostinte si abilitati noi
al MMFES
implicit cresterea capacitatii
4. Personalul din cadrul MMFES a
2. 100 angajati din structurile afalte in
organizationale in vederea atingerii
dobandit noi competente in urma
subordinea sau cooedonarea MMFES,
obiectivelor insttutionale printr-o
schimbului de experienta
atat la nivel central cat si teritorial
administratie mai eficienta si
5. ghid de bune practici, fundamentat
profesionista.
pe schimbul de experienta
6. CERES (Centru de Resurse) este
functional
7. Software-ul pentru CERES etse
functional si permite accesarea
eficienta a resurselor din cadrul
centrului.

1. personalul de conducere din cele
20 de institutii al administratiei
publice locale selectate in domeniul
implementarii/elaborarii/monitorizarii
politicilor publice
2 personal de executie din cele 20 de
institutii ale adminsitratiei publice
locale selectate instruit in doemniul
elaborarii /implementarii /
monitorzarii serviciilor publice
3. reprezentatnti ai segmentelor
politice implicate in administratia
Dezvoltarea unor procese decizionale
locala instruiti in domeniul
eficiente la nivelul administratiei
elaborarii/implementarii/monitorizarii
publice locale in vederea adaptarii la
politicilor publice;
nevoile comuntatii.
4. bune practici privind domeniul
politicilor publice , asimilate de catre
cursanti prin vizite de studiu in state
membre ale Uniunii europene cu
exeprienta in managementul ciclului
politicilor publice
5. Exercitii pilot care confera
aplicabilitatea informatiilor insusite
despre ciclul politicilor publice si a
caror finalitate imediata este un
document de politici publice specific;
6. elaborarea unui ghid al institutiilor
administratiei publice locale pentru

Imbunatatirea durabila a capacitatii
de planificare strategica, consolidarea
cadrului de responsabilizare si
cresterea calitatii deciziilor in primaria
municipiului Dragasani prin realizarea
unor îmbunatatiri de structura si
proces ale managementului ciclului de
politici publice.

- factori de executie din 20 de istitutii
publice locale identificate ca si centre
pilot
- factori de decizie din 20 de institutii
publice locale identificate ca si centre
pilot
- factori politici din 20 de instituitii
identificate ca si centre pilot
tota

Grupul tinta direct : cei 64 angajati ai
primariei municipiului Dragasani
implicati direct in proiect (14 cu functii
de conducere si 50 cu functii de
executie), si cele 20 de persoane
resursa selectate din randul celor 64
de angajati ai primariei.
-o analiza SWOT a municipiului
Grupul tinta indirect: restul de 36 de
Dragasani
colegi ai echipei de specialisti implicati
-un masterplan(strategie) de
in proiect, angajati de asemenea in
dezvoltare durabila a municipiului
primarie.
Dragasani pentru perioada 2010-2020
Beneficiari indirecti: cei 33 200
realizat si aprobat de administratia
locuitori ai municipiului Dragasani si
publica si agreat de cetateni
zonei limitrofe, comunitatea de
-o analiza/evaluare strategica de
afaceri, sectorul societatii civile,
mediu (SEA
locuitorii din judetul Valcea care sunt
factori interesati in dezvoltarea
municipiului. Cei 19 consilieri locali(ce
sunt factori de decizie in dezvoltarea
durabila a municipiului) ce vor fi
invitati ca si persoane resursa la
cursurile C2-C4.

1. Analiza situatiei existente privind
pregatirea profesionala a personalului
MMFES
2. Identificarea echipei de proiect si
formularea cererii de finantare
3. Organizarea Unitatii de
Management a Proiectului
4. Dezvoltarea resurselor umane din
UMP
5. Achizitie de materiale consumabile
6. Contractarea serviciilor de audit
7. Realizarea activitatilor de informare
si publicitate
8. Elaborarea strategiei de formare a
resurselor umane la nivelul MMFES
9. Elaborarea caietului de sarcini
necesar contractarii serviciilor de
formare
10. Contractarea serviciilor de
formare si sprijin pentru elaborarea
ghidului de bune practici
11. Contractare servicii inchieriere
spatii si echipamente
12. Desfasurarea programului de
formare
13. Dezvoltarea unei retele in vederea
transferului de know-how cu structuri
similare din spatiul
european
1. Identificarea
institutiilor
publice
locale beneficiare si contactarea
acestora; 2. Semnarea protocoalelor
cu institutiile publice locale
beneficiare; 3. Procedura angajare
expert achizitii publice si expert
contabilitate; 4. Realizare caiete de
sarcini; 5 . Anunturi achizitii publice; 6.
Identificarea persoanelor participante
si stabilirea contactelor; 7.
Desfasurare proceduri de achizitii
publice; 8. Raportare R1; 9.
Contractare servicii de audit; 10.
Contractare servicii de consultanta;
11. Contractare echipamente
consumabile si IT; 12. Transportul
echipamentelor IT in teritoriu; 13.
Constituire echipa pentru servicii de
consultanta; 14. Organizare prim
conferinta pentru promovarea
proiectului - conferinta de lansare;
15.Raportare R1; 16. Raport tehnice
periodice rambursare-R2; 17.
Sustinerea primei conferinte pentru
promovarea proiectului-conferinta de
lansare; 18. Initiere procedura de
angajare lectori; 19. Achizitie
materiale
promotionale,
1.Formarea
Echipei deconsumabile
proiect si
operationalizarea sediului proiectului
in care se va desfasura activitatea
2.Conferinta initiala de prezentare si
lansare a proiectului
3.Selectie furnizori echipamente si
selectie consultant(prin achizitii
publice) pentru AT si instruire ptr
realizarea masterplanului
4.Instruirea echipei de angajati ai
primariei implicati in elaborarea
masterplanului
5.Realizarea Etapei A din masterplanColectare date si analiza date
6.Realizarea Etapei B 1 din masterplanElaborarea masterplanului de
dezvoltare a municipiului Dragasani
7.Realizarea Etapei B 2- Finalizarea
Masterplanului
8.Analiza/evaluarea strategica a
mediului(S.E.A.)
9. Realizare echipa/retea de 20 de
persoane resursa pentru elaborare
masterplanuri in APL din jud Valcea
10.Realizare brosura publicata pe
paginile web ale primariei si factorilor
interesati despre bune practici si
greseli de evitat in realizarea

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

2

1

2

1.1

2.2

1.3

2.2

3016

5485

1212

5522

Dezvoltarea strategica,
o cale catre bunastare

Cresterea calitatii
serviciilor furnizate de
administratia publica
locala din orasul Petrila

Crearea si dezvoltarea
unei retele de
management a
proiectelor cu specific
antidrog

Implementarea
sistemului de
management al calitatii
la nivelul primariei
municipiului Dragasani

Consiliul local al
Comunei Lisa

Consiliul Local al
Orasului Petrila

Agentia Nationala
Antidrog - MIRA

Municipiul
Dragasani

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

George Ioan
GREAVU

Adela SZARTORI

Marcu Melania
Marinela

Maria DRAGHICI

0724.988.333

0254.550.977

021/3233030/2175
1

0250.811.990,
0744.559.507

greavu.george@primaria-lisa.ro

primaria.petrila2008@yahoo.com

melania.marcu@ana.gov.ro

draghicim27@yahoo.com

271400

221000

5836341

308400

265900

216580

5719614.18

302232

1-Jul-09

1-Sep-09

1-Oct-08

1-Sep-09

30-Apr-11

Grupul tinta este adminsitratia
Rezultatele principale ale
publica locala, aparatul legislativ
implementarii vizeaza intocmirea
precum si executivul, respectiv 11
Obiectivul general al proiectului este urmatoarelor documente necesare consilieri locali si 45 de persoane din
eficientizarea activitatii administratiei unei activitati administrative eficiente aparatul executiv (inclusiv primarul,
publice din comuna Lisa printr-un
si unei dezvoltari realiste a localitatii:
viceprimarul si secretarul si
management superior, orientat spre 1 analiza dignostic a situatiei actuale persoanele angajate pentru asistenta
dezvoltarea durabila, bazata pe
2 analiza SWOT
sociala si asistenta sociala persoane
strategie.
3 strategia de dezvoltare durabila a
cu handicap) care va avea parghiile
localitatii
necesare imbuntatirii activitatii prin
imbunatatirea procesului de luare a
deciziilor.

procedura de atribuire a contractelor
de achizitie publica, actiune de
promovare si informare, realizare site,
realizare sondaj de opinie in randul
cetatenilor, analiza situatie locala si
raport intermediar, realizare cursuri,
concepere strategie, dezbatere
publica privind strategia, publicitate,
audit, concluzii

Aprobat

31-Aug-11

1) beneficiari directi: personalul de
conducere al Primariei: primar,
viceprimar, secretar, administrator
public, 2 consilieri personali ai
Primarului, 18 consilieri locali,54
angajati contractuali, 74 functionari
publici
2) beneficiari indirecti: 25.229
cetateni ai localitatii, alte persoane,
- Sistem de management al calitatii posibili beneficiari ai serviciilor publice
certificat, implementat si mentinut in oferite de administratia publica locala
Introducerea, dezvoltarea,
functiune;
(ex: turisti, persoane aflate in tranzit
implementarea, certificarea si
- Personal de conducere al Primariei
in orasul Petrila), 6 organizatii nonmentinerea in functiune a sistemului
(primar, viceprimar, secretar,
guvernamentale ce functioneaza pe
de management al calitatii
administrator public), 2 consilieri
raza orasului, 412 agenti economici
personali ai Primarului,18 consilieri care isi desfasoara activitatea pe raza
locali, 54 angajati contrac
orasului, alti agenti economici care au
calitatea de contractanti,
Administratia Financiara Locala,
Agentia Locala de Ocupare a Fortei
de Munca, Serviciul Public de
Administrare a Pietelor si Zonelor
Verzi,Serviciul Public Local de
Asistenta Sociala, Centrele scolare,
Politia Orasului Petrila, Asociatiile de
Proprietari de pe raza orasului Petrila

- activitati de promovare si
publicitate,
- achizitii publice,
- instruire angajati,
- certificarea sistemului de
management al calitatii
- auditare

Aprobat

1-Oct-09

1 retea de management a proiectelor
cu specific antidrog creata si
operationala
230 de persoane specializate ca
manageri de proiect
Obiectivul general al proiectului este
minim 80% dintre participanti la
250 de angajati din cadrul ANA,
de a contribui la imbunatatirea
cursuri obtin diploma de manager de CPECA, organizatii guvernamentale si
managementului ciclului de politica
proiect
nonguvernamentale active si institutii
publica in domeniul luptei impotriva
1 aplicatie informatica
partenere in implementarea Strategie
drogurilor in Romania
60 de ghiduri de utilizare a aplicatiei
Nationale Antidrog
informatice
achizitionarea de echipamente de
birou
300 de brosuri de diseminare a
rezultatelor proiectului

Promovarea proiectului
Organizarea si derularea procedurilor
in vederea achizitionarii de servicii si
produse
Organizarea si derularea de cursuri de
manageri de proiect
Organizarea si derularea cursurilor de
team-building
Particparea la 7 seminarii/conferinte
Dezvoltarea si implementarea
aplicatiei informatice
Implementarea contractelor de
furnizare echipamente
Diseminarea rezultatelor proiectului
Asigurarea managementului
proiectului

Aprobat

Grupul tinta vizatin mod direct de
implementarea proiectului este
format din 75 angajati ai Primariei
Evaluarea initiala a sistemului actual
- un sistem de management al calitatii
Municipiului Dragasani - aparatul de
de furnizare a serviciilor publice,
Sa contribuie la imbunatatirea calitatii elaborat, adoptat, implementat si
specialitate al primarului, astfel:
implementarea Sistemului de
si eficientei furnizarii serviciilor
certificat la nivelul Primariei
- 2 demnitari publici (primar,
Management al Calitatii - Certificare
publice la nivelul administratiei
Municipiului Dragasani
viceprimar)
ISO 9001:2008, instruirea personalului
publice locale din Romania prin
- setul de documente ale calitatii care
- 10 functionari publici cu functii de in vederea implementarii sistemului,
furnizarea unor servicii de calitate la
include:
conducere - 1 secretar, 3 directori, 5
reorganizarea institutionala a
nivelul Primariei Municipiului
*Manualul calitatii - document de
sefi de servicii si 1 sef birou
primariei municipiului Dragasani
Dragasani.
sinteza ce poate fi folosit si ca
- 55 functionari publici cu functii de conform standardului ISO 9001:2008,
instrumen
execute
evaluare, audit.
- 8 angajati cu statut de personal
contractual

Aprobat

31-Aug-10

2

2

2

2.2

2.2

2.2

5301

6662

6577

Implementarea
sistemului de
management al calitati
SR EN ISO 9001:2008 la
nivelul Consiliului
Judetean Tulcea si al
unitatilor subordonate

Consiliul Judetean
Tulcea

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Sergiu Marian
STOIAN

Dezvoltarea serviciilor
publice ale comunelor
Ciugud si Berghin,
judetul Alba prin
Asociatia
implementarea unui intercomunitara de asociatie de dezvoltare
Damian Gheorghe
sistem interactiv, grafic dezvoltare Ciugud intercomunitara
de management si a
Berghin
sistemului de
management al calitatii
serviciilor ISO 9001

Implementarea si
Certificarea Sistemului
Integrat de
Consiliul Judetean
Management al Calitatii
Braila
si de Mediu in cadrul
Consiliului Judetean
Braila (SIMJUD Braila)

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Ioan Gabriel

0240.511.960 int
3272

0258.841.000

0239.619.700
int.219

stoiansergiu09@yahoo.com

gheorghedamian@yahoo.com

programe@portal-braila.ro

318200

465000

383400

308654

450000

375425.28

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Sep-09

31-Mar-11

31-Mar-11

28-Feb-11

Imbunatatirea durabila a capacitatii
administrative a Consiliului Judetean
Tulcea prin dezvoltarea capacitatii
organizationale pentru o gestionare
mai eficienta si eficace a serviciilor
publice in beneficiul socio-economic al
judetului Tulcea

Dupa implementarea proiectului
preconizam cresterea calitatii
managementului prin imbunatatirea
performantelor si eficientei
informatiilor pe care le vom pune la
dispozitie clientilor nostrii in timp util,
atingerea obiectivelor propuse pentru
cresterea calitatii si stabilirea unora
noi, fiind astfel garantata continuarea
imbunatatirilor care sa duca la
satisfacerea cerintelor beneficiarilor
serviciilor oferite de institutia noastra.

Beneficiarii directi ai proiectului includ
un numar de 1702 salariati din care
159 salariati fac parte din aparatul
propriu al Consiliului Judetean Tulcea
si 1543 salariati din unitatile
subordonate Consiliului Judetean
Tulcea dupa cum urmeaza:
- Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului - 1009
Promovare si publicitate, instruirea
salariati.
pentru familiarizarea cu introducerea
- Institutul de Cercetari Eco-Muzeale si implmentarea sistemului de
138 salariati.
management al calitatii SR EN ISO
- Ansamblul Artistic "Baladele Deltei" 9001:2008, proiectarea si
67 salariati.
implementarea sistemului de
- Serviciul Public Comunitar de
management al calitatii SMC in
Evidenta al Persoanelor -14 salariati.
vederea certificarii, certificarea
- Teatrul "Jean Bart" -16 salariati.
sistemului de management al calitatii
- Scoala Populara de Arte si Meserii -9 SR EN ISO 9001: 2008 la CJ Tulcea si la
salariati.
unitatile subordonate
- Biblioteca Judeteana "Panait Cerna" 47 salariati.
- Regia Autonoma Aeroportul "Delta
Dunarii" -48 salariati.
- Directia Judeteana de Servicii
Publice -112 salariati.
- Centrul Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale -11 salariati.

Cuantificand rezultatele introducerii
Sistemului de Management Grafic
vom ajunge la urmatoarele rezultate:
- 2 Institutii care vor folosii un sistem
evoluat de management in
administratia publica reprezentand
Institutiile administratiei publice
100% din membrii unei Asociatii
locale - Primaria comunei Ciugud si
Intercomunitare de Dezvoltare;
Primaria comunei Berghin:
- 16 aplicatii informatice introduse in Reprezinta institutiile în cadrul carora
Obiectivul general al proiectului este:
sistemele de calcul ale celor doua
vor fi implementate cele doua
Dezvoltarea managementului din
comune cu acoperirea in proportie de sisteme de management si care vor
administratia publica a comunelor
100% a serviciilor publice pe care le
beneficia de certificarea ISO 9001 si
Ciugud si Berghin in vederea cresterii
presteaza cele doua primarii;
de posibilitatea de a furniza servicii
calitatii si eficientei serviciilor publice
- 33 de persoane (14 functionari
publice la standarde impuse de
oferite populatiei, institutiilor
publici, 15 angajati contractuali, 4
nevoile existente.
administratiei publice centrale si
demnitari) instruite in vederea
Angajatii din administratia publica
locale, operatorilor privati si
aplicarii Sistemului reprezentand
locala - 33 de angajati din care: 14
organismelor neguvernamentale cu
aproximativ 90% din angajatii celor
functionari publici, 15 angajati pe
care relationeaza.
doua primarii ce compun Asociatia; baza de contract individual de munca
- 4925 de cetateni care vor beneficia în cadrul aparatelor de specialitate ale
de servicii publice la un standard
celor doua primarii si 4 demnitari:
ridicat, reprezentand 100% din
populatia celor doua comune;
- cel putin 448 de cetateni cu
conectare la reteaua de internet care
vor folosi modalitatea de plata Online a obligatiilor fata de
administratia locala si fata de stat
Beneficiarii directi (Grupul tinta) ai
Obiectivul general al proiectului
proiectului sunt (componenta
consta in dezvoltarea capacitatii
administrativa):
administratiei publice la nivelul
1. pentru Sistemul Integrat de
judetului Braila prin imbunatatirea
Management al Calitatii si de Mediu:
furnizarii de servicii publice in
- 115 functionari publici si 25 angajati
concordanta cu politicile si
contractuali din cadrul Consiliului
documentele programatice regionale,
Judetean Braila- dintre acestia o
nationale si comunitare 2007-2013.
categorie aparte o reprezinta
functionarii publici din cadrul Directiei
Pe termen scurt se au in vedere
Strategii, Integrare Europeana, Relatii
urmatoarele obiective:
Internationale, in numar de 15
- realizarea unei analize diagnostic a
persoane, care vor gestiona si
Principalul rezultat al proiectului este
activitatii desfasurate in cadrul
monitoriza Sistemul integrat de
sistemul integrat de management al
Consiliului Judetean Braila;
management al calitatii si de mediu in
calitatii si de mediu.
- identificarea oportunitatilor si
vederea functionarii acestuia la
directiilor de dezvoltare a serviciilor
parametri optimi;
publice si serviciilor de interes public
- personalul de conducere din
la nivelul institutiei;
Consiliul Judetean Braila , presedinte,
- implementarea si certificarea
2 vicepresedinti, secretarul judetului;
sistemului integrat de management al
- 32 consilieri judeteni.
calitatii (ISO 9001:2001) si de mediu
(ISO 14001:2005);
2. pentru Aplicatia informatica de
- achizitia si implementarea la nivelul
management al proiectelor de
institutiei a unei aplicatii informatice
investitii
de management a proiectelor de
- 12 functionari publici din Consiliul
investitie de interes judetean.
Judetean Braila (utilizatori).

Aprobat

1. Organizarea tehnica logistica si de
resurse umane aferenta proiectului
2. Efectuarea procedurilor de achizitie
publica a bunurilor si serviciilor
aferente proiectului si atribuirea
contractelor de furnizare
3. Introducerea sistemelor de
management in cadrul institutiilor
(Primaria comunei Ciugud si Primaria
comunei Berghin)
4. Instruirea personalului in vederea
aplicarii sistemelor de management
5. Desfasurarea seminariilor pe tema
Dezvoltarii durabile si egalitatatii de
sanse
6. Certificarea ISO 9001 a celor doua
institutii (primaria comunei Ciugud,
primaria comunei Berghin)
7. Promovarea proiectului
8. Evaluare proiect si raportare

Aprobat

Organizarea procedurilor de achizitie
pentru atribuirea contractelor de
servicii, implementarea sistemului
integrat de management al calitatii si
de mediu (ISO 9001:2001 si ISO
14001:2005), instruirea auditorilor
interni, certificarea sistemului integrat
de management al calitatii si de
mediu (inclusiv auditul intern al
sistemului), proiectarea,
implementarea si testarea aplicatiei
informatice pentru managementul
proiectelor de investitii, promovarea
proiectului si diseminarea rezultatelor

Aprobat

2

2

2

2.2

2.2

2.2

6138

6416

6292

Imbunatatirea calitatii si
eficientei furnizarii
serviciilor publice la
nivelul comunei
Vladesti, judetul Valcea

Comuna Vladesti

MASURI PENTRU
EFICIENTIZAREA
SERVICIILOR PRESTATE
ÎN FOLOSUL
Consiliul Local Istria
CETATENILOR DIN
COMUNA ISTRIA,
JUDETUL CONSTANTA

Gestionarea eficienta a
fondurilor publice prin
implementarea
sistemului de
management integrat
in Primaria Deleni

Comuna Deleni

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Tudor CRAINEA

IONESCU MIHAI

DAN MARIAN

0250.776.042

0241 - 767016

241.854621

primaria.vladesti@gmail.com

secretar.istria@gmail.com

primariadeleni@yahoo.com

696275

261876.06

350000

682349.5

256638.54

343000

1-Sep-09

8-Sep-09

1-Sep-09

31-Oct-10

8-Sep-10

1-Sep-10

Imbunatatirea calitatii si eficientei
furnizarii serviciilor publice la nivelul
administratie publice locale a
comunei Vladesti, judetul Valcea

GRUPUL TINTA: este administratia
publica locala a comunei Vladesti,
judetul Valcea.
BENEFICIARII DIRECTI:
-functionarii publici si personalul
contractual din cadrul Primariei
Vladesti - 18 persoane (7 functionari
publici, 11 persoane cu statut de
personal contractual);
-alesii locali - 12 persoane (primar,
-Reducerea birocratiei din
viceprimar si 10 consilieri locali);
administratia locala a comunei
-cetatenii comunei Vladesti, judetul
Vladesti - Valcea
Valcea - 2700 persoane;
-Cresterea increderii utilizatorilor de
-cetatenii cu domiciliul in alte
servicii publice in administratia
localitati: circa 1200 de persoane (700
publica locala a comunei Vladesti:
de persoane proprietare de terenuri
informatiile oferite comunitatii locale
in comuna Vladesti si circa 500 de
vor creste atat sub aspect can
persoane care si-au construit case in
aceasta localitate);
-mediul de afaceri din localitate: 150
agenti economice, inclusiv prestatorii
de servicii comunitare de utilitate
publica
BENEFICIARII INDIRECTI:
-alte autoritati si institutii publice de
la nivel local/judetean:
-societatea civila: mass media
-autoritati locale ale orasului Olanesti,

Angajatii din cadrul Primariei comunei
Istria, judetul Constanta. La nivelul
-Cresterea gradului de organizare si
Reducerea duratei de livrare a
Primariei Istria sunt angajate
planificare al fluxului activitatilor
serviciilor publice in comuna Istria,
aproximativ 20 de persoane,
specifice;
judetul Constanta prin adoptarea unui
functionari publici si personal
-Cresterea transparentei si eficientei
sistem de management participativ
contractual, care vor fi implicati în
comunicarii ai coordonarii sarcinilor;
între administratia si comunitatea
toate activitatile proiectului, în special
-Furnizarea de asistenta prin actiuni
locala in comuna Istria, judetul
în cadrul organizarii activitatilor de
ample si de calitate, venite în
Constanta.
achizitiii si a cursurilor de instruire si
întâmpinarea cerer
perfectionare cu privire la activitatea
de servicii publice.

1.Implementarea si monitorizarea
proiectului la nivelul Unitatii de
Implementare a Proiectului
2.Asistenta tehnica pentru
planificarea serviciilor publice la nivel
local. Asigurarea managementului
proiectului si transfer de know-how
catre UIP.
3. Pregatirea profesionala a
personalului din cadrul primariei si ai
alesilor locali
4. Editare materiale informative
5. Dotarea cu mobilier si echipamente
in vederea amenajarii ghiseului unic
6. Realizarea sistem informatic
integrat
7. Auditul extern al Proiectului

1.Constituirea si organizarea echipei
de proiect
2.Pregatirea activitatii de achizitie de
servicii pentru organizarea conferintei
de lansare a finalziare a proiectului
3.Promovarea proiectului
3.1.Subactivitatea 3.1. Conferinta de
lansare a proiectului
3.2.Subactivitatea 3.2. Conferinta de
finalizare a proiectului
4.Pregatirea activitatii de achizitie de
servicii pentru realizarea studiului
sociologic privind situatia actuala a
serviciilor publice oferite în comuna
Istria, judetul Constanta.
5.Realizarea studiului sociologic
privind situatia actuala a serviciilor
publice oferite în comuna Istria,
judetul Constanta.
6.Pregatirea activitatii de achizitie de
servicii pentru campania de informare
a cetatenilor din comuna Istria
7.Campanie de informare a
cetatenilor din comuna Istria (si satul
afiliat: Nuntasi) cu privire la
posibilitatea participarii la dezbateri
publice legate de imbunatatirea
serviciilor publice locale

1 sistem de management integrat
mediu-sanatate si securitate
ocupationala implementat si certificat
si 3 certificate ISO (certificat ISO 9001,
certificat ISO 14001 si certificat ISO
18001);
- echipamente de calcul si
echipamente periferice: 3
calcualtoare/desktop dotate cu
licente, 1 UPS, 1 xerox, 1
-Realizarea si implementarea
videoretroproiector, 3 imprimante, un
sistemului de management integrat
aparat foto, o camera video, un
Grupul tinta care este vizat direct de calitate-mediu-sanatate si securitate
telefon/fax;
rezultatele proiectului este
ocupationala
- mobilier necesar implementarii
reprezentat de Primaria Deleni si
-Dotarea cu echipamente de calcul
proiectului: 4 birouri, 4 scaune, 1
personalul, managementul primariei
-Dotarea cu mobilier de birou
dulap si 2 fisete pentru acte;
Deleni.
-Certificarea sistemului de
- 3 sesiuni de instruire si 9 diplome
management integrat calitate-mediueliberate pentru 3 persoane din
sanatate si se
cadrul Primariei Deleni in domeniul
managementului calitatii, mediului si
a sanatatii si securitatii ocupationale;
- 1 campanie de informare publica
formata din: 2 comunicate de presa, 1
banner la locul de desfasurare al
proiectului, includerea pe materialele
suport pentru activitatile de training a
elementelor obligatorii de identitate
vizuala, 29 etichete pentru mijloacele

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

2

2

2

2.2

2.2

2.2

2.2

7441

Management
standardizat pentru
imbunatatirea calitatii si
eficientei furnizarii
serviciilor publice
oferite de Primaria
Techirghiol

Primaria orasului
Techirghiol

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Stan Adrian

0241/735.622

adrian.stan@yahoo.com

350000

343000

21-Jun-09

21-Nov-10

7915

Sistem de management
informatizat la primaria
municipiului Ramnicu
Valcea

Unitatea
Administrativ
Teritoriala a
Municipiului
Ramnicu Valcea

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Radulescu V.
Romeo

250731019

romeoradulescu@primariavl.ro

302800

296744

1-Sep-09

1-Dec-10

6799

6528

Implementarea si
certificarea sistemului
de management
combinat, de calitate si
mediu, la nivelul
Primariei Orasului
Predeal

Imbunatatirea calitatii si
timpului de furnizare a
serviciilor de catre
primaria municipiului
Resita prin
implementarea
informatica a ghiseului
unic cu registratura
unica si gestiune
documente

Consiliul Local
Predeal

Municipiul Resita

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Adina DONOSA

BOZU BIANCAINGRIDT

0268.456.237,
0731.333.841

255215314

adinadonosa6@gmail.com

integrare@primariaresita.ro

227500

273436

222950

267967

1-Sep-09

30-Apr-09

31-Aug-10

30-Apr-10

1. Rezultatele cantitative obtinute
prin implementarea proiectului sunt:
- Un sistem de management integrat
calitate-mediu ¿ sanatate si securitate
ocupationala.
- Doua comunicate de presa: unul la
inceputul proiectului si altul la sfarsit.
- 3 certificate ISO: certificat ISO
9001/2008, certificat ISO a sistemului
de management de mediu 14001/
2005 si un certificat pentru OHSAS
18001/ 2008.
Grupul tinta care este vizat direct de
- 3 persoane instruite in
implementarea si rezultatele
managementul calitatii, mediului si al
proiectului este reprezentat de
sanatatii si securitatii ocupatioanele.
Primaria Techirghiol si personalul
- 9 diplome pentru persoanele care au
primariei Techirghiol.
participat la curs.
- echipamente de calcul si periferice:
4 laptopuri cu licentele de
functionare, 1 xerox, 2 imprimante
laser color, 2 imprimante laser albnegru si 1 videoretroproiector
- 4 birouri si 4 scaune pentru echipa
de proiect
- Un banner folosit la promovarea
proiectului.
- Doua seminarii, unul organizat
pentru explicarea conceptului de
Obiectivul general al proiectului este
-1 program informatic implementat
de intarire a capacitatii de
-32 cadre de conducere instruite
management strategic si de
-3 X 32 proceduri de lucru specifice
Grupul tinta este alcatuit din 35 de
planificare a actiunilor
fiecarei pozitii din organigrama a
angajati ai Primariei Ramnicu Valcea,
pentruimbunatatirea calitatii si
entitatilor organizatorice participante
care desfasoara activitati de
eficientei serviciilor publice din
la proiect
conducere
administratia municipiului Ramnicu
- 32 lucrari de managementul
Valcea, in beneficiul socio-economic al
riscurilor specifice fiecarei pozit
cetatenilor municipiului.

- Un sistem de management
Îmbunatatirea calitatii si eficientei
combinat, de calitate si mediu,
serviciilor publice furnizate la nivelul
conceput si implementat la nivelul
Primariei Orasului Predeal prin
Primariei orasului Predeal, în
consolidarea capacitatii
conformitate cu SR EN: ISO 9001 /
administrative de a gestiona aceste
2008 si cu SR EN: ISO 14001/2005;
servicii, raportate la standarde de
- Sistemul de management combinat,
calitate recunoscute.
de calitate si de mediu, cer

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat din 88 de persoane,
angajate ale Primariei orasului
Predeal.

1. Activitatea interna reorganizata
(min. 5 departamente/procese:
Secretariat; Audiente; Achizitii
publice; Juridic; Urbanism, Stare
Civila), astfel incat ¿ pe baza
informatiilor de bune practici si cu
sprijinul unui sistem informatic
modern ¿ existenta unui birou Centrul de Informare pentru Cetateni,
ce face fata unui volum de lucrari mai
mare decat cel actual.
Entitatile vizate de implementarea si
2. Infrastructura hard alcatuita din: 1
rezultatele proiectului sunt
Sa contribuie la cresterea eficientei si
server pentru sistemul informatic, 1
urmatoarele:
eficacitatii administratiei publice in
infokiosc, 1 router pentru securizarea
-30 de functionari ai PRIMARIEI
beneficiul socio-economic al societatii
portalului web, 1 switch pentru
MUNICIPIULUI RESITA care lucreaza
locale resitene.
extinderea retelei interne, 1
pentru a furniza servicii publice;
multifunctional pentru scanarea
documentelor, 3 calculatoare (1
pentru Centrul de Informare pentru
Cetateni, 1 pentru Juridic, 1 pentru
Stare Civila) conectate in reteaua
existenta si care se extinde ¿
realizata.
3. Sistem software de aplicatii cu
performante in gestionarea
documentelor in format digital implementat (publicarea,

1. Constituirea echipei de proiect
2. Achizitia de materiale consumabile
aferente actvitatilor desfasurate in
cadrul proiectului
3. Comunicat de presa la inceputul
proiectului
4. Achizitia de mobilier
5. Achizitia de echipamente de calcul
si echipamente periferice de calcul
6. Realizarea serviciilor de
consultanta si implementarea
sistemului de management integrat
calitate-mediu ¿ sanatate si securitate
ocupationala
7. Participarea la 3 cursuri de instruire
a personalului privind managementul
calitatii, mediului si a sanatatii si
securitatii ocupationale
8. Achizitia unui banner pentru
promovarea proiectului
9. Realizarea unui interviu
10. Organizarea unui seminar privind
dezvoltarea durabila
11. Organizarea unui seminar privind
egalitate de sanse
12. Realizarea de materiale
publicitare
13. Difuzarea materialelor publicitare

Aprobat

Aprobat

Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice,
proiectarea si implementarea
sistemului de management combinat,
de calitate si de mediu, în
conformitate cu SR EN ISO 9001 :
2008 si cu SR EN ISO 14001:2005,
desfasurarea sesiunilor de instruire,
Certificarea sistemului de
management combinat, de calitate si
de mediu, în conformitate cu SR EN
ISO 9001 : 2008 si cu SR EN ISO
14001:2005, diseminarea rezultatelor.

Aprobat

1. Schimbul de bune practici si stagiu
de practica
2. Revizuirea, dezvoltarea,
optimizarea structurilor care
gestioneaza serviciile publice
3.Achizitie echipamente si software
necesare implementarii sistemului
informatic
4.Instruire
5.Popularizare
6.Monitorizarea si evaluarea
proiectului
7.Managementul proiectului

Aprobat

2

2

2

2.2

2.2

2.2

6626

7757

6902

Eficientizarea si
reducerea duratei de
livrare a serviciilor
publice din judetul
Caras-Severin

Implementarea unui
sistem modern de
management al
documentelor

Consiliul Judetean
Caras-Severin

Institutia Prefectului
Judetul Gorj

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Implementarea
sistemului integrat de
unitate subordonata
management al calitatii
sau coordonata de
Institutia Prefectului
in Institutia Prefectuluicatre o autoritate a
judetul Neamt
jud Neamt si
administratiei publice
certificarea calitatii
centrale
serviciilor furnizate

Dan STAN

Vasile VACARU

Ursu Corneliu

0722.503.112

0253.212.391/114

0233211568 int.
124

dan_stan_ro@yahoo.fr

vasile.vacaru@prefecturagorj

corneliu.ursu@prefecturaneamt.

469811

579100

310145.58

456971

492235

303942.67

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Jan-10

28-Feb-11

1-Sep-10

1-Aug-11

BENEFICIARI DIRECTI
- functionarii publici, minim 25
persoane din cadrul Consiliului
Judetean Caras-Severin (CJ CS),
Directia pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilitati
Publice, consiliilor locale comunale
(minim 5), Institutia Prefectului Judetul Caras-Severin (IP CS) care vor
- 1 ghiseu unic
beneficia de cursurile de instruire
- 1 serviciu de relatii cu publicul
organizate prin proiect: ECDL, achizitii
modern
publice, managementul relatiilor
Dezvoltarea capacitatii administrative
- 1 info-chiosc
publice, reglementarea, activitatea si
din judetul Caras-Severin pentru
- reducerea cu 20 % a solicitarilor de
controlul SCUP, limbi straine,
cresterea calitatii si eficientei
informatii datorita mijlocaelor
management proiect, planificare
serviciilor publice furnizate
alternative
strategica,, modele de bune practici;
cetateanului.
- reducerea timpului de solutionare a
acestia sunt persoanele cu
cererilor cetatenilor cu min. 20 % (de
responsabilitati directe vizand
la 30 zile la 24
dezvoltarea serviciilor publice (SCUP
sau relatii publice pentru cetateni) la
nivelul autoritatilor locale din judet,
au fost implicate in elaborarea cererii
de finantare (CJ CS si IP CS) la
identificarea nevoii si a modalitatii de
rezolvare a acesteia care vor fi
implicati si in implementarea
proiectului ( majoritatea sunt membrii
ai echipei de proiect; functionarii
1.Reorganizarea activitatii interne
prin identificarea si optimizarea
principalelor fluxuri de informatii si
Personalul Institutiei Prefectului documente (minim 4 structuri: Biroul
Judetul Gorj (format din: 3 inalti
Informare, Relatii Publice si
functionari publici, 5 personal
Secretariat / Serviciul Afaceri
contractual, 44 de functionari publici)
Europene, Cooperare Internationala,
va fi implicat in implementarea
Dezvoltare Economica si
proiectului (prin instruiri) si va
Monitorizarea Serviciilor Publice
beneficia de rezultatele acestuia prin
Deconcentrate / Directia Verificarea
cresterea performantelor
Legalitatii, a Aplicarii Actelor
profesionale. Grupurile si entitatile
Normative, Contenciosul
vizate indirect de implementarea si
Administrativ si Urmarirea Aplicarii
Imbunatatirea furnizarii de servicii
rezultatele proiectului sunt institutiile
Actelor cu Caracter Reparatoriu
publice.
administratiei publice centrale si
/Serviciul Financiar Contabil, Resurse
locale precum si serviciile publice
Umane si Administrativ ) avand ca
deconcentrate cu care Institutia
fundament analiza sistemului
Prefectului - Judetul Gorj se afla in
informational din cadrul institutiei
raporturi de colaborare /
(realizata de un auditor extern).
corespondenta, precum si angajatii
2.Realizarea unei noi infrastructuri
institutiilor administratiei publice
hard (alcatuita din 1 server, 5
locale carora le vor fi diseminate
scanere/ multifunctionale, 1 router,
rezultatele proiectului prin
retelistica) ce se va conecta la
intermediul brosurilor ce vor fi
reteaua existenta.
tiparite.
3.Realizarea unui sistem software de
aplicatii cu performante in
gestionarea documentelor in format
digital, publicarea, transmiterea si

- 91 functionari publici instruiti in
implementarea sistemului integrat de
Obiectiv general:imbunatatirea
management al calitatii
calitatii si eficientei furnizarii
-41 de angajati ai institutiei vor utiliza
serviciilor furnizate de catre Institutia programul informatic de management
Prefectului judetul Neamt
al documentelor si inregistrarilor si
vor beneficia de instruire privind
util

Institutia Prefectului Judetul Neamt si
personalul acesteia (functionari
publici de conducere si executie,
personal contractual si functionari cu
statut special), 91 persoane din care
50 de persoane din cadrul Serviciilor
publice comunitare de eliberare ,
evidenta a pasapoartelor simple,
respectiv regim permise de conducere
si inmatriculare a vehiculelor

Organizarea conferintei de lansare a
proiectului, elaborarea
documentatiilor de atribuire si
organizarea achizitiilor publice,
achizitii, realizarea unui audit al
principalelor fluxuri de documente si
informatii in cadrul IP CS, instalarea si
configurarea programelor pe baza
rezultatului auditului realizat,
organizarea unui trainig pentru
persoanele care vor deservi ghiseul
unic si care vor opera cu programele
nou create, amenajarea si
inaugurarea punctului de informare ¿
ghiseu unic, elaborare studiu SCUP,
analiza situa¿iei localitatilor care nu
au documente de
planificare/dezvoltare SCUP
Identificarea nevoii de elaborare a
strategiilor de dezvoltare a serviciilor
de utilitati publice pentru min 5
comune, elaborare:
I. Documente de planificare
dezvoltare SCUP (min 5 buc.) II.
Ghidul Serviciilor Publice din judet,
organizare sesiuni de instruire,
organizare vizita de studiu,
organizare a doua module de training,

1.Organizarea echipei de proiect
2.Studiu pentru implementarea
managementului electronic al
documentelor
3.Achizitia materiale consumabile
4.Achizitie echipamente si software
necesare implementarii sistemului
informatic
5.Promovarea si publicitatea
proiectului
6.Instruirea angajatilor in vederea
imbunatatirii furnizarii de servicii
publice
7.Auditul extern al intregului proiect
8.Monitorizarea proiectului
9.Evaluarea proiectului

1. Organizarea implementarii
proiectului
2. Implementarea sistemului integrat
de management al calitatii
3. Certificarea sistemului integrat de
management al de management al
calitatii
4. Implementarea sistemului integrat
de management al documentelor si
inregistrarilor pentru sustinerea
sistemului integrat de management al
calitatii
5. Cursuri de instruire
6. Organizarea unei vizite de studiu si
de schimb de bune practici in
domeniul managementului calitatii
intr-o institutie dintr-o tara UE
7. Organizarea unei conferinte de
bune practiciin domeniul calitatii,
dezvoltarii durabile si egalitatii de
sanse
8.Organizarea a 4 seminarii in judetul
Neamtpentru promovarea proiectului
si a bunelor sale practici
9. Comunicarea si informarea cu
privire la proiect
10. Monitorizarea si evaluarea
proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

2

2.2

1.3

2.2

7765

15544

7826

IMPLEMENTAREA
SISTEMULUI INTEGRAT
DE MANAGEMENT AL
CALITATII, DE MEDIU SI
AL SANATATII SI
SECURITATII
OCUPATIONALE LA
NIVELUL PRIMARIEI
ORASULUI OVIDIU, JUD.
CONSTANTA

Administratie locala la
standarde europene

Eficientizarea serviciilor
furnizate la nivel local
prin implementarea
sistemului de
management al calitatii
la nivel Primariei
municipiului Adjud

Primaria Orasului
Ovidiu

CONSILIUL LOCAL
ROMANESTI

Municipiul Adjud

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

ADRIAN MARIN

Ciobanu Adrian

Gabriela
RACOVITA

0241-255340

0766-492898

0237.641.908
int.106

primaria_ovidiu@yahoo.com

primariaromanesti@yahoo.com

investitii.adjud@vrancea.info

289502.4

628000

259775

283712.35

615440

254579.5

8-Sep-09

1-Sep-10

1-Sep-09

8-Sep-10

1-Mar-12

1-Oct-10

1. Organizarea tehnica logistica si de
resurse umane aferenta proiectului
2. Efectuarea procedurilor de achizitie
publica a bunurilor si serviciilor
aferente proiectului si atribuirea
contractelor de furnizare
3. Evaluarea initiala a sistemului
actual de furnizare a serviciilor publice
-delimitarea colectivitatii statistice
Dezvoltarea managementului din
generale
administratia publica a orasului
-conceperea si redactarea
Ovidiu in vederea cresterii calitatii si
chestionarelor
eficientei serviciilor publice oferite
-culegerea informatiilor
populatiei, institutiilor administratiei
-prelucrarea datelor, intocmirea
publice centrale si locale, operatorilor
rapoartelor
privati si organismelor
4. Implementarea Sistemului Integrat
neguvernamentale cu care
de Management al Calitatii, de Mediu
relationeaza in spiritul dezvoltarii
si de Sanatate si Securitate
durabile, egalitatii de sanse,
Ocupationala in administratia publica
securitatii si sanatatii umane.
locala a orasului Ovidiu
4.1 studiu initial
4.2 reproiectarea proceselor
4.3 intocmirea documentatiei
sistemului
4.4 implementarea sistemului de
management integrat
4.5 auditul de pre-certificare
5. Instruirea personalului in domenii

Crearea unei administratii publice
alcatuita din personal profesionist
mereu in slujba cetateanului prin
cresterea competentelor acestora si
calitatii serviciilor oferite

4o angajati instuiti
5 module de instruire

Grupul tinta al activitatilor vizate in
proiect il constituie institutiile
administratiei publice locale - Primaria
orasului Ovidiu si colectivul de
angajati al acesteia, acestia fiind
beneficiarii directi ai rezultatelor
proiectului. Aparatul de specialitate al
primarului orasului Ovidiu este
alcatuit din 106 salariati, dintre care
46 sunt functionari publici, iar 58 au
statut de personal contractual si 2
demnitari. Activitatea institutiei este
structurata in 6 servicii si 32 de
compartimente de specialitate.

1.Organizara tehnica logistica si de
resurse umane aferenta proiectului
2.Efectuarea proceduri-lor de
achizitie publica a bunurilor si
serviciilor aferente proiectului si
atribuirea contractelor de furnizare
3.Evaluarea initiala a sistemului
actual de furnizare a serviciilor publice
4.Implementarea Sistemului Integrat
de Manage-ment al Calitatii, de
Mediu si de Sanatate si Securitate
ocupatio-nala in administra-tia
publica locala a orasului Ovidiu
5.Instruirea personalului in domenii
necesare implementarii eficiente a
Sistemului de Management Integrat
6.Certificarea sistemului de
manageme-nt integrat al Primariei
Orasului Ovidiu
7.Implementarea aplicatiei
informatice pentru managementul
integrat al documentelor
8.Promovarea proiectului
9Evaluare, audit si raportare

1. Conferinta lansare proiect
2.prezentare pe teme orizontale
3. Achizitie echipamente, aplicatii
informatice si mobilier
40 angajati ai primariilor Romanesti,
4. realizarea unui site destinat
Movileni si Coarnele Caprei
proiectului
5. desfasurarea cursurilor de instruire
6.conferinta de presa finalul
proiectului
7. auditul proiectului

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat din 85 de persoane,
angajate ale Primariei municipiului
Adjud, dupa cum urmeaza:
1. Secretarul municipiului - 1
persoana;
2. Serviciul administratie publica - 7
persoane;
Asigurarea managementului si
3. Oficiul juridic - 2 persoane;
monitorizarii proiectului, organizarea
4. Serviciul programe si strategii - 1
- Un sistem de management
si desfasurarea procedurilor de
persoana;
Îmbunatatirea calitatii si eficientei
combinat, de calitate si mediu,
achizitii publice, achizitie
5. Serviciul public comunitar de
serviciilor publice furnizate la nivelul
conceput si implementat la nivelul
echipamente, proiectarea si
evidenta a persoanei - 8 persoane;
Primariei municipiului Adjud prin
Primariei municipiului Adjud, în
implementarea sistemului de
6. Birou monitorizare utilitati publice consolidarea capacitatii
conformitate cu SR EN ISO 9001 :
management combinat de calitate si
8 persoane;
administrative de gestiona aceste
2008 si cu SR EN ISO 14001:2005;
mediu, desfasurarea sesiunii de
7. Biroul autorizare arhitectura si
servicii, raportate la standarde de
- Sistemul de management combinat,
instruire cu tema "Managementul
urbanism - 2 persoane;
calitate recunoscute
de calitate si de mediu, cer
calitatii in furnizarea serviciilor
8. Serviciul administrate patrimoniu
publice", certificarea sistemului de
public si privat - 10 persoane;
management combinat
9. Birou investitii si managementul
proiectelor - 5 persoane;
10. Compartiment achizitii publice - 3
persoane;
11. Compartiment comercial,
autorizare agenti economici si
transport - 4 persoane;
12. Biroul organizare resurse umane 3 persoane;

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

2

2

2.2

2.2

2.2

8142

Asigurarea conditiilor
de implementare a
sistemului legislativ
managerial public
pentru cadrele de
conducere din cadrul CJ
Mures si a institutiilor
subordonate

9328

Imbunatatirea calitatii si
eficientei serviciilor din
cadrul Directiei
Generale de asistenta
social si Protectia
Copilului (DGASPC)
Consiliul Judetean
brasov, prin
Brasov
implementarea si
certificarea sistemului
de management
integrat: calitate mediu

8014

Servicii de calitate In
administratia publica
locala

Consiliul Judetean
Mures

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

FLOREA NUT
Raluca

MIHAI PASCU

Agentia de
asociatie de dezvoltare
Dezvoltare Durabila
Marian Ioan TATA
intercomunitara
a Judetului Brasov

0265.263.211/127
1

0 268 / 41 38 79

0268.470.505

florea.nut@cjmures.ro

mihaipascu2004@yahoo.com

contact@addjb.ro

499300

492600

499378

489314

482748

489390.44

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Sep-10

Asigurarea conditiilor de
implementare in practica curenta a
"Sistemului legislativ managerial
public¿ ¿SLMP (Codul de control
intern / standardele de management)
in Consiliul Judetean Mures si in
institutiile subordonate, folosindu-se
un cadru managerial informatizat,
care va contribui atat la
imbunatatirea eficientei activitatilor
de conducere cat si la asigurarea
legalitatii activitatilor de management
public.

1-May-10

Obiectivul general al proiectului îl
reprezinta cresterea gradului de
eficienta si eficacitate a serviciilor
oferite populatiei prin intermediul
directiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Judetean Brasov, respectiv
în cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului
(DGASPC) Brasov .

31-May-10

Modernizarea procesului de furnizare
a serviciilor oferite de administratia
publica locala.
Utilizarea de standarde si obiective
masurabile in activitatea de zi cu zi a
primariilor reprezinta o practica
moderna si eficienta de reglementare
a fluxului de informatii organizatiilor,
care sporeste calitatea serviciilor
publice.

Rezultatele proiectului pentru
solicitant, la nivel operational:
1.Formarea teoretica si practica a
cadrelor de conducere din consiliul
judetean si institutiile subordonate
pentru realizarea de lucrari specifice
Organizarea echipei de management
Sistemului legislativ managerial
Activitati de management
public.
Realizarea programului de achizitii
2.Implementarea in cadrul
publice pentru licente, dotari cu
Consiliului Judetean si ale structurilor
tehnica IT si servicii de formare
subordonate a unui program
Grupul tinta este alcatuit din 109
Pregatirea si realizarea programelor
informatic care sa faciliteze realizarea angajati ai Consiliului Judetean Mures de instruire, monitorizare si evaluare
si monitorizarea lucrarilor specifice
si ai institutiilor subordonate, care
a tutorilor
Sistemului legislativ managerial public desfasoara activitati de conducere
Implementarea programului
in mod eficient si de calitate
(presedinte, vicepresedinti, directori
informatic
3.Formarea cadrelor de conducere
de structuri subordonate, directori de Activitati de intre¿inere si actualizare
pentru folosirea practica a
directii, sefi de servicii si birouri).
a programului informatic
programului informatic si integrarea
Formarea cadrelor de conducere
in sistemul informatizat de activitati si
Promovarea proiectului si
lucrari specifice Sistemului legislativ
diseminarea informatiilor privind
managerial public (strategii, proceduri
proiectul
de lucru, analiza riscurilor etc.), prin
Inchiderea proiectului
realizarea pe parcursul proiectului,
sub monitorizare si consiliere, a:
-109 strategii specifice pozitiilor din
organigrama a conducatorilor de
entitati organizatorice participanti la
proiect
1. Identificarea probleme si stabilire
masuri
2. Realizare documentatie de
finantare
3. Obtinerea acordului CJ Brasov
pentru depunerea proiectului, inclusiv
Rezultatele proiectului la finalizarea
pentru cofinantare
implementarii sunt:
4. Depunerea documentatiei
-sistem de management integrat
proiectului
certificat;
5. Incheierea contractului de finantare
-personal instruit: 40 persoane
si stabilirea echipei de management
instruite in domeniul sistemului de
de proiect
mangement integrat, 80 persoane
Grupul tinta vizat de implementarea
6. Achizitia serviciului de promovare si
instruite in domeniul IT, 2
proiectul este Directia Generala de
publicitate a proiectului
administratori de sistem instruiti, 12 Asistenta Sociala si Protectia Copilului
7. Realizarea promovarii si
auditori interni certificati;
(DGASPC) Brasov.
publicitatea proiectului
-sistem unitar, informatic de
8. Achizitia serviciului de consultanta
gestiune a documentelor si datelor,
pentru dezvoltare si implementare a
functional.
sistemului de management integrat:
calitate-mediu
9. Dezvoltarea si implementarea
sistemului de management integratcalitate mediu.
10. Achizitii servicii de instruire
11. Realizarea instruirii.
12. Achizitie program informatic de
gestiunea documentelor sistemului
de management integrat: calitate si
Rezultate cantitative:
Grupul tinta vizat de proiect este
- 15 organizatii de interes public din
reprezentat de:
judetul Brasov certificate ISO
- 14 primarii de comune din judetul
9001:2008, dintre care 14 fac parte
Brasov (Apata, Beclean, Bunesti,
din administratia publica locala, iar 1
Feldioara, Fundata, Ghimbav,
este asociatie de dezvoltare
Maierus, Moieciu, Racos, Sercaia,
intercomunitara.
Sinca Noua, Soars, Teliu, Vama
- 14 angajati din cadrul celor 14
Buzaului), care si-au exprimat intentia
primarii beneficiare din judetul Brasov
de a implementa sisteme de
instruiti in aplicarea prevederilor ISO
management al calitatii prin acest
9001:2008, în domeniul dezvoltarii
proiect. Datorita proiectului,
Achizitionare de bunuri si servicii,
durabile si al egalitatii de sanse (8 zile activitatile din interiorul primariilor
implementare ISO 9001:2008, crearea
de training/angajat)- în total 104 zile
vor fi gestionate cu eficienta (va
Centrului de asistenta pentru
de training
exista o forma de planificare,
managementul calitatii si mediului in
- 1 angajat al ADDJB instruit în
organizare, antrenare, urm¿rire,
administratia publica, certificarea ISO
aplicarea prevederilor ISO 9001:2008 control si evaluare a activitatii care
9001.
si pentru a asigura mentenanta
vor da incredere ca sunt atinse
acestuia (15 zile de training) - în total
obiectivele stabilite).
15 zile de training
- 150 de angajati ai celor 14 primarii
- 150 de angajati ai celor 14 primarii
(functionari publici si personal
beneficiare din judetul Brasov si ai
contractual) devin competenti sub
ADDJB participanti la câte 1 zi de
aspectul studiilor, al instruirii, al
instruire privind prevederile
experientei si aptidudinilor dobandite
sistemului de management al calitatii
cu ocazia proiectului;
ISO 9001:2008 - în total 150 de zile de - 270 de angajati ai celor 14 primarii
training
isi vor desfasura activitatea intr-un
- 270 de angajati ai celor 14 primarii mod riguros rezultat din respectarea
beneficiare din judetul Brasov si 15 procedurilor interne impuse de SMC;

Aprobat

Aprobat

Aprobat
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2
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2
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1.1

2.2

2.2

2.2

2.2

12355

8315

11201

Stabilirea politicilor
publice ale municipiului
Primaria
Onesti integrate in
Municipiului Onesti
Strategia de dezvoltare
locala

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Management de
calitate la Institutia
unitate subordonata
Prefectului-Judetul
sau coordonata de
Vaslui, Directia
Prefectura judetului
catre o autoritate a
Generala a Finantelor
Vaslui
administratiei publice
Publice Vaslui si
centrale
Inspectoratul teritorial
de Munca Vaslui

Promptitudine si
performanta in
furnizarea serviciilor
publice la nivelul
Institutiei Prefectului
Judetul Teleorman

Institutia Prefectului
Judetul Teleorman

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Bogdan
PROHOZESCU

Alina Dimofte

Bita Ionut Adrian

0234.310.142

235316330

0247-311.150

onesti_integrare@yahoo.com

alina.dimofte@prefecturavaslui

prefect@prefecturateleorman.ro

263751.6

221315

273436

258476.56

188117.25

267967.28

1-Sep-09

1-Apr-10

1-Sep-09

1-Sep-10

1-Apr-11

1-Sep-10

7866

Sisitem integreat de
management al calitatii,
de mediu si al sanatatii
si securitatii
Comuna Poarta Alba
ocupationale la nivelul
primariei Comunei
Poarta Alba, judetul
Constanta

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

FARCAS DANIEL
IONUT

0241-853228

primariapa@yahoo.com

255779.2

250636.62

1-Jul-09

1-Jul-10

8949

Implementarea,
certificarea si
mentinerea Sistemului
INSTITUTIA
de Management al
PREFECTULUI –
Calitatii ISO 9001:2008
JUDETUL IALOMITA
în cadrul Institutiei
Prefectului Judetul
Ialomita

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

STIUCA
ALECSANDRU

243235653

prefect@prefecturaialomita.ro

427328

363228.8

1-Sep-09

1-Dec-10

Implementarea proiectului, va
contribui in mod direct la rezolvarea
problemei identificate , respectiv, se
Crearea unei administratii publice mai
va elabora o noua strategie de
eficiente, in beneficiul societatii
dezvoltare actualizata, care va fi un
onestene.
document programatic pentru
dezvoltarea durabila a localitatii,si se
va realiza un Sondaj de opinie pentru
determinarea nevoilor orasului .

Consolidarea capacitatii
administrative in ceea ce priveste
managementul calitatii,
promtitudinea si evaluarea serviciilor
publice la nivelul Institutuiei
Prefectului judetului Vaslui, a Directiei
Generale a Finantelor Publice Vaslui si
Inspectoratul Teritorial de Munca

implementarea sistemului de
management al calitatii in cele 3
institutii
elaborarea manualelor calitatii
instruirea personalului-85 de
persoane instruite
achizitia de echipamente

- 10 structuri reorganizate
- un infochiosc
Proiectul isi propune sa contribuie la
- un portal web
cresterea capacitatii administrative si - un manual de utilizare al sistemului
institutionale a administratiei publice
informatic
prin crearea suportului necesar
- 70 persoane instruite in calitate de
imbunatatirii calitatii si eficientei
useri ai sistemului de management al
serviciilor publice furnizate.
documentelor implementat
- 25 functionari instruiti in ECDL

- administratia publica locala Municipiul Onesti
Numar de persoane participanti la
cursuri 79 persoane

Aprobat

87 de persoane din Institutia
Prefectului
451 persoen din DGFP Vaslui
66 persoane din Inspectoratul
teritorial de Munca

1. organizarea echipei de
management
2. Achizitionarea de bunuri si servicii
3. Implementarea sistemelor de
management al calitatii
4. Certificarea sistmelor de
management implementate
5. Instruirea tematica a personalului
6. Promovarea si publicitatea
proiectului
7. Monitorizarea si evaluarea
proiectului

Aprobat

functionarii din Institutia Prefectului

1. pregatirea implementarii
proiectului
2. informare/documentare/stagiu de
practica
3. Analiza, revizuirea, dezvoltarea,
optimizarea structurilor care
gestioneaza serviciile publice
4. achizitie echipamente si software
5. sesiuni de instruire
6. promovare si publicitate proiect
7. monitorizare si evaluare proiect
8. auditul proiectului

Aprobat

1. membrii echipei de proiect
1. Managementul proiectului identificati, cu sarcini stabilite in fisele
elaborarea si implementarea
posturilor, strategia de implementare
metodologiilor de colaborare in cadrul
a proiectului elaboratal
echipei de proiect;
2. plan de achizitii elaborat
2. Asigurarea logisticii necesare
3. contracte de achizitii publice de
desfasurarii proiectului;
bunuri si servicii semnate
3. Evaluarea factorilor de risc la
4. factori de risc identificati si
nivelul institutiei;
cuantificati
4. Evaluarea initiala a sistemului
5. cai si metode de
Modernizarea activitatii administratiei
actual de furnizare a serviciilor
eliminare/diminuare identificate
publice a comunei Poarta Alba rpin
publice;
6. chestionare elaborate
cresterea calitatii serviciilor publice
5. Implementarea Sistemului Integrat
7. nivelul calitativ al serviciilor
oferite comunitatii locale, institutiilor
Grupul tinta il constituie salariatii
de Management al Calitatii, de Mediu
furnizate si gradul de satisfacere a
publice centrale locale, precum si
Primariei Comunei Poarta Alba.
si al Sanatatii si Securitatii
nevoilor comunitatii cunoscute;
mediului de afaceri, in perspectiva
Ocupationale;
8. procese reproiectate;
dezvoltarii durabile a comunei si
6. Instruirea personalului in domenii
reducerea disparitatilor dintre mediul 9. plan de actiune pentru procesele
necesare implementarii eficiente a
viitoare elaborat;
rural si cel urban.
Sistemului de Management Integrat;
10. Manual Integrat de Management
7. Certificarea sistemului de
elaborat;
management integrat;
11. Proceduri de sistem si instructiuni
8. Implementarea aplicatiei
de lucru elaborate;
informatice pentru managementul
12. raporturi de audit intern intocmit;
integrat al documentelor;
13. salariati si echipa manageriala
9. Informare, promovare, vizibilitate;
instruiti in cadrul cursurilor, a
10. Evaluarea gradului de atingere a
seminariilor;
obiectivelor proiectului.
14. certificate care sa ateste
pregatirea;
- 8 Sisteme de Management al
Calitatii (SMC) implementate
- 1.200 ore de training pentru
Imbunatatirea calitatii si eficientei
268 functionari publici ¿i personal
formarea generala a 75 functionari
furnizarii serviciilor publice pentru
contractual din administratia publica
publici in SMC ISO 9001:2008
cetateni
locala si judeteana
- 1.200 ore de training pentru
formarea si certificarea a 30 auditori
- 2 curricule privind formare

Aprobat

Aprobat

1

1

2

1.1

1.1

2.2

12753

12755

10207

Strategia de dezvoltare
durabila a comunei
Purani

comuna Purani

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Asociatia de
Dezvoltare durabila in
Dezvoltare
asociatie de dezvoltare
Campia Transilvaniei
Intercomunitara
intercomunitara
prin strategii viabile Campia Transilvaniei
Judetul Cluj

Sistemul integrat de
management al calitatii,
un pas inainte in
cresterea calitatii si
eficientei furnizarii
serviciilor publice
oferite de catre
Primaria Zarnesti,
judetul Buzau

Primaria Zarnesti

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

STROESCU EMIL

Miron Ioan

Lazar Alexandru

0732 115 292

0264-287 406

740055939

litageta@yahoo.com

campiatransilvaniei@yahoo.com

primariazarnesti@yahoo.com

489972.4

534600

255000

480172.95

523908

249900

1-Jan-10

1-Jan-10

1-Sep-09

31-Dec-10

1-Jan-11

1-Oct-10

Cresterea eficientei Administratiei
Publice Locale PURANI, printr-o mai
buna planificare si consolidarea
cadrului de responsabilizare

Imbunatatirea procesului de luare a
deciziilor la nivelul administratiilor
publice locale.

Rezultatele previzionate la finalul
implementarii proiectului, contributia
proiectului la rezolvarea problemelor
Administratiei Publice Locale PURANI:
1.Dezvoltarea socio-economica
durabila a comunei PURANI;
2.Consolidarea legaturii dintre
Administratia Publica Locala si
cetateni in vederea asigurarii unei
dezvoltari durabile;
3.Capacitate considerabil marita de
absorbtie a fondurilor europene;
Grupul tinta al prezentului proiect
4.Instruirea functionarilor Primariei
este Administratia Publica Locala in vederea accesarii programelor
Primaria PURANI, Consiliul Local ,
finantarilor neramburasabile
angajatii Primariei, si serviciile publice
europene;
locale.
5.Utilizarea eficienta si eficace a
abilitatilor relevanta a functionarilor;
6.Cresterea numarului functionarilor
publici instruiti in domeniul
Managementului Proiectelor;
7.Cresterea numarului angajatilor
Primariei instruiti in domeniul
Planificarii Strategice;
8.Cresterea calitatii deciziilor in
cadrul Primariei prin dezvoltarea
mecanismelor de fundamentare a
initiativelor
politici
publice;
9 strategiide
locale
revizuite
1 strategie a ADICT elaborata si
aprobata
2 Sesiuni de instruiere pentru
functionarii publici
Grupul tinta al prezentului proiect
Cate 10-20 de ore de instruire in
sunt unitatile administrativdomeniul planificarii strategice (3 zile) teriotoriale care compun Asociatia de
40 de functionari instruiti
Dezvoltare Intercomunitara Campia
1 vizita de studiu in tara
Transilvaniei care sunt:
1 vizita de studiu în strainatate
Comuna Cojocna,
6 zile de schimburi de experienta
Comuna Caianu,
2x50 de participanti la vizitele de
Comuna Catina,
studiu
Comuna Palatca,
1 Site web
Comuna Camarasu,
1 conferinta de 1 zi
Comuna Geaca,
100 de participanti
Comuna Mociu,
10 invitati
Comuna Taga,
asigurarea infrastructurii necesare
Comuna Suatu.
proiectului.
Grupul tinta este alcatuit in primul
4 anunturi in presa
rand din personalul administratiilor
2 comunicate de presa
publice locale din aceste comune si
2 conferinte de presa
conducerea comunelor.
2 mape pentru presa
Buletine informative 200 exemplare
lunar (10 luni) in total 2000 bucati
Bannere 2 buc
Afise 100 buc
Pliante 2000 buc.

1.Elaborarea si intocmirea cererii de
finantare
2.Mangementul proiectului
3.Pregatirea, organizarea si
derularea procedurilor de achiztii
publice
4.Achizitia de echipamente si
aplicatii informatice
5.Stabilirea conceptului, realizarea
grafica si tehnoredactarea
materialelor publicitare si de
informare
6.Web-site
7.Conferinta de prezentare a
proiectului
8.Productie materiale publicitare si
de informare
9.Curs 1: Managementul strategic si
Teoria deciziei
10.Curs 2: IT si utilizare PC
11.Seminar 1 Dezvoltarea Durabila
12.Conferinta Dezvoltarea Durabila
13.Analiza situatiei existente si
stabilirea obiectivelor
14.Curs 3 Scrierea proiectelor pentru
finantare
15.Elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Durabila

1.Pregatirea proiectului
2.Realizarea unui portal web
3.Derularea procedurii de achizitii
publice pentru cursuri si elaborarea
strategiilor de dezvoltare
4.Organizarea cursurilor de formare
5.Derularea procesului de planificare
strategica
6.Realizarea unor schimburi de
experienta
7.Comunicare, informare
8.Organizarea unei conferinte de
incheiere a proiectului
9.Evaluare, raportarea trimestriala si
finala proiectului

1. Asigurarea managementului
Grupul tinta este constituit din: proiectului
Obiectivul general al proiectului
personalul institutiei, respectiv 28
2. Promovarea si publicitatea
- 1 sistem de mangement al calitatii
consta in dezvoltarea capacitatii
angajati din care 8 functionari publici
proiectului
implementat in institutie
administrative a Consiliului Local
si 20 angajati cu contract individual de 3. Realizarea auditului de diagnoza
- 1 sistem de management al mediului
Zarnesti, prin implementarea
munca, care vor beneficia de cursuri
4. Informare si instruire
implementat in institutie
sistemelor de management al calitatii
de instruire in domenii precum:
5. Implementarea sistemelor de
- certificarea sistemului de
si al mediului, ceea ce va permite
managementul calitatii,
management al calitatii si mediului in
management al calitatii implementat
cresterea calitatii actului administrativ
managementul mediului,
cadrul institutiei
- certificarea sistemului de
catre cetateni si certificarea
managementul schimbarii in
6. Certificarea sistemului de
management al mediului
sistemului de management, in
organizatie, managementul public si management al calitatii si sistemului
implementat
administratia publica locala.
leadership, egalitatii de sanse,
de management al mediului
dezvoltarii durabile, IT,
7. Evaluare si raportare

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

2

2

2

2.2

2.2

2.2

2.2

10727

10749

Imbunatatirea calitatii si
eficientizarea furnizarii
serviciilor publice in
cadrul primariei
comunei Mosna

Comuna Mosna

Calitate in administratia Consiliul Judetean
publica locala
Gorj

9795

Administratie pentru
cetatean

10722

UNISON-Parteneriat in
implementarea
sistemului de
management al calitatii
in administratia
satmareana

Primaria
Municipiului Moreni

Consiliul Judetean
Satu Mare

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

ROBA EUGEN

Ionel DOBRE

Vasile Goran

Bura Angela

0766/255000

0253.223.481
int.261

723394924

261711004

-

ionel.dobre@cjgorj.ro

primar@primariamoreni.com

angela.bura@cjsm.ro

328721.78

429000

326520

391413

322000

420420

316724.4

383584.74

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Apr-10

1-May-10

Rezultatele implementarii sistemului
de management al mediului si EMAS
asupra autoritatii publice locale
primaria Mosna:
Asigurarea conformarii cu legislatia de
mediu;
Dezvoltare durabila printr-o mai buna
utilizare a materiilor prime si a
energiei, scaderea consumului de apa,
reducerea deseurilor etc.;
Imbunatatirea imaginii publice in fata
clientilor, partenerilor, investitorilor si
comunitatii locale;
Imbunatatirea furnizarii serviciilor
Crearea avantajului competitional pe
publice in cadrul Primariei Mosna
piata europeana;
Castigarea increderii partilor
interesate;
Imbunatatirea conditiilor de munca
ale salariatilor;
Reducerea costurilor ca efect al
imbunatatirii performantelor de
mediu, eficientizarea proceselor
existente, introducerea unor procese
noi, eficiente;
Eficienta interna si externa a
organizatiei inregistrata EMAS;
Comunicare interna mai buna.
Principalele rezultate ale proiectului
sunt:
3 unitati certificate ISO 9001;
9 unitati in care a fost documentat
sistemul de management al calitatii;
29 institutii publice ce au
implementat Cadrul Comun de
Autoevaluare;
1. Imbunatatirea calitatii si eficientei
O unitate de implementare a CAF.
serviciilor furnizate de catre
100 persoane instruite cerinte ISO
administratia publica locala la nivelul
9001;
judetului Gorj.
110 persoane participante la
2. Consolidarea capacitatii
sectiunile de instruire in domeniile
administrative a autoritatilor
egalitatii de sanse si dezvoltarii
administratiei publice locale din
durabile.
judetul Gorj în ceea ce priveste
1 videoproiector achizitionat
managementul calitatii in vederea
1 ecran de proiectie
imbunatatirii promptitudinii furnizarii
2 laptopuri
serviciilor.
1 multifunctionala
2 aparate foto
5 comunicate de presa
50 de afise
Un banner
1 eveniment de promovare
15 persoane care au efectuat o vizita
de studiu intr-o tara membra a
Uniunii Europene.

Grupul tinta este format din: -APL
Mosna - primaria Mosna, respectiv 2
demnitari, 13 functionari, 7 personal
contractual ( 9 barbati si 13 femei).

Beneficiari directi:
9 unitati subordonate ale Consiliului
Judetean Gorj (Muzeul Judetean Gorj
"Alexandru Stefulescu"; Ansamblul
Artistic Profesionist "Doina Gorjului"
Tg-Jiu; Scoala Populara de Arta Tg-Jiu;
Serviciul Public Judetean Salvamont
Gorj; Serviciul Judetean de Gestionare
a Deseurilor s a Activitatilor de
Salubrizare Gorj; Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Gorj; Biblioteca Judeteana "Christian
Tell" Gorj; Centrul Judetean pentru
Conservare si Promovare a Culturii
Traditionale Gorj; Centrul scolar
pentru Educatie Incluziva Tg-Jiu;
Centrul Judetean de Resurse si de
Asistenta Educationala Gorj;) vor fi
beneficiarii serviciilor de consultanta
in vederea implementarii standardului
ISO 9001 iar 3 dintre ele vor fi
selectate si certificate ISO.
100 persoane angajate in institutiile
subordonate vor beneficia de instruire
cu privire la cerintele standardului ISO
9001;
12 persoane angajate ale institutiilor
ce vor obtine certificare ISO 9001 vor

1. Promovarea proiectului
2. Activitati de constientizare
3. Consultanta si expertiza pentru
dezvoltarea de sisteme
4. Implementarea sistemului de
Management al Calitatii/ Mediu,
EMAS
5. Instruirea personalului
6. Certificarea sistemelor de
Management al Calitatii, Mediului si
EMAS
7. Achizitie dotari
8. Monitorizarea proiectului

Aprobat

Achizitionare echipamente
informatice, servicii instruire,
consultanta si instruire implementare
standard ISO 9001, consumabile,
achizitii, derularea cursului de
formare formatori Cadrul Comun de
Autoevaluare, constituirea unitatii de
implementare a politicilor in domeniul
calitatii, implementarea CAF la 29
institutii publice, realizarea unei vizite
de studiu intr-o institutie din UE care
implementeaza instrumente de
management al calitatii,
implementarea standardului ISO 9001
in unitatile subordonate, promovare,
monitorizare, evaluare

Aprobat

1-Mar-11

1.Organizarea si pregatirea logistica a
proiectului
2. Activitati de implemenatre proiect
3. Informare si publicitate pentru
proiect
4. Achizitia resurselor necesare
implementarii proiectului
Imbunatatirea calitatii si eficienttei
5. Consultanta pentru implementarea
serviciilor furnizate de administratia - un sistem de management al calitatii
sistemului de management al
publica locala a Mp.Moreni prin
si mediului implementat
angajatii Primariei Municipiului
mediului ISO 14001 si pentru
constientizarea si pregatirea
- o institutie certificata
Moreni, atat functionarii publici, cat si
mentinerea in functiune a sistemelor
administratiei pentru desfasurarea
- 7296 zile instruire
personalul contractual.
de management al calitatii si mediului
activitatilor legate de managementul
6. Promovarea proiectului
calitatii si mediului.
7. Organizarea seminariilor
8. Certificarea ISO:14001 si auditarea
periodica a sistemului
9.Emitere comunicat de presa
10. Auditarea externa a proiectului
11. Diseminarea rezultatelor si
inchiderea proiectului

Aprobat

1-Apr-12

Imbunatatirea managementului
8 certificari obtinute pentru institutiile
administratiei publice prin
implicate
proiectarea, implementarea unui
instruireaa 300 de functionari
sistem de management al calitatii si
crearea unui cadru pentru
obtinrea certificarii ISO
imbunatatirea activitatii

Lansarea proiectului
Selectarea furnizorilor
Proiectarea si implementarea
sistemului de management al calitatii
Certificarea sistemului
Audit extern
Diseminraea rezultatelor

Aprobat

31-Aug-10

550 de persoane, atat din partea
beneficiarului cat si a institutiilor
partenere

1

2

2

2

1.3

2.2

2.2

2.2

15284

10613

10532

10872

INTEGRAREA
EUROPEANA A
FUNCTIONARILOR DIN
ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA PRIN
DEZVOLTAREA
ABILITATILOR DE
MANAGEMENT DE
PROIECT

Proiect pilot privind
realizarea unui sistem
informatic modern
pentru eficientizarea
serviciilor livrate
cetatenilor de catre
administratia publica
locala din judetul Bacau

INSTITUTIA
PREFECTULUI
JUDETUL ARGES

Judetul Bacau

Intarirea capacitatii
administrative a
primariei municipiului
Drobeta Turnu Severin Municipiul Drobeta
prin introducerea unui
Turnu Severin
sistem integrat de
management de
calitate - mediu

Eficientizarea duratei
livrarii serviciilor publice
prin solutii geospatiale
pentru urbanism Municipiul Tirgu Mures

Municipiul Targu
Mures

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

GHEORGHE
DAVIDESCU

Stere
Constantinescu

CONSTANTIN
GHERGHE

Korpadi Gyorgy

248213045

0234-537200

0252.314.379

0265-268.330

cabinet.prefect@prefecturaarge

piu@csjbacau.ro

primar@primariadrobeta.ro

korpady@tirgumures.ro

1135391.33

963690

324004.12

1224000

1111548.11

944416.2

317524.04

1200000

1-May-10

1-Sep-09

1-Jan-11

1-Sep-09

30-Apr-11

1-Sep-10

1-Jan-12

1-Feb-11

250 de functionari publici si personal
Cresterea capacitatii administratiei
-250 de participanti la instruire
contractual din cadrul primariilor si
publice locale din judetul Arges de a certificati in managementul de proiect
consiliilor locale ale comunelor,
implementa si gestiona proiecte cu
-250 de participanti la instruire
oraselor si municipiilor din judetul
finantare nerambursabila si de a
certificati in utilizare limba engleza
Arges, din cadrul Consiliului Judetean
asigura durabilitatea initiativelor
-104 institutii publice cu personal
Arges si din Institutia Prefectului locale
instruit in cadrul proiectului
Judetul Arges

- 15 persoane instruite pentru
utilizarea programului informatic de
Imbunatatirea calitatii si eficientei
tip Ghiseul Unic
furnizarii serviciilor oferite de
- 25 pers. instruite in domeniul
administratia publica locala prin
consultarii publicului in probleme
utilizarea instrumentelor si
comunitare
echipamentelor informatice moderne
- 25 pers. instruite in domeniul
avand ca rezultat reducerea duratei
evaluarii performantelor serviciilor
de livrare a serviciilor specifice.
publice
Obiectivul general va fi atins prin
-15 pers. instruite in utilizarea
simplificarea procedurilor
programului informatic de gestiune a
administrative corelata cu
investitiilor
introducerea de metode electronice
- un program IT de tip ghiseu unic
de gestionare si management a
implementat
documentelor administrative care sa
- un program informatic de
conduca la atingerea scopului propus.
management al investitiilor implem
- 3 ghisee unice infiintate

Rezultatul activitatii 1 Contract de
consultanta pentru implementarea
sistemului ISO 9001 si ISO 14001
Rezultatul activitatii 2 este un raport
privind diagnosticarea organizarii si
functionarii primariei
Rezultatul activitatii 3 este un raport
privind analiza initiala de mediu
Rezultatele asteptate ale activitatii 4
sunt: proceduri specifice pentru ISO
9001; proceduri generale pentru ISO
Imbunatatirea performantei de mediu
9001; manualul calitatii pentru ISO
si a calitatii si eficientei serviciilor
9001;
furnizate de catre administratia
elaborarea politicii in domeniul
publica locala reprezentata de
calitatii
Primaria municipiului Drobeta Turnu
Rezultatele activitatii 5 sunt:
Severin
proceduri specifice pentru ISO 14001;
proceduri generale pentru ISO 14001;
Manualul SMM; Elaborarea politicii in
domeniul mediului.
Rezultatul asteptat al activitatii 6
este: 190 de persoane instruite; 4
auditori interni instruiti
Rezultatele asteptate ale activitatii 7
sunt: 34 compartimente ale primariei
unde s-a implementat SMC; 24
compartimente ale primariei unde s-a
implementat
SMM;
Audit intern
Rezultate
cantitative:
1.Dotarea cu echipament
informatizat modern: 3 servere si 1
calculator cu licente si soft specializat
pentru urbanism;
2.Dotarea cu mobilier corespunzator
(birouri, etajere, scaune);
3.Elaborarea procedurilor privind:
4.Realizarea unei structuri de date
Imbunatatirea calitatii si eficientei
standard, unica la nivelul Municipiului
serviciilor furnizate de catre
Tirgu-Mures;
administratia publica la nivelul
5.Instrumentarea documentatiilor
Municipiului Tirgu-Mures prin
de urbanism supuse avizarii prin
reducerea duratei de livrare a
suprapunerea cu datele existente in
serviciilor publice in domeniul
vederea consultarii si analizarii;
urbanismului si amenajarii teritoriului,
6.Prelucrarea unui set de date
respectiv eliberarii si avizarii
reprezentativ si suprapunerea
documentatiilor de urbanism de tip
elementelor planului de baza al
PUZ, PUD ca urmare a solicitarilor
teritoriului administrativ ¿ limita
cetatenilor si institutiilor.
administrativa, limita de intravilan
(arterele, adresele, terenurile,
constructiile, zonele verzi), cu baza de
date geospatiale continand planurile
de urbanism de tip PATJ, PATZ, PUG,
PUZ, PUD, studii de specialitate;
7.Organizarea informatiilor si
formatele de date acceptate,
simbologii si template-uri pentru CAD,

angajatii primariilor celor 93 unitati
administrativ teritoriale de pe raza
judetului Bacau, indiferent daca au
statutul de functionar public sau
personal contractual.

Aprobat

1. Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului
2. Lansarea oficiala a proiectului
3. Selectarea celor 3 primarii pilot
4. Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice.
Asigurarea bazei materiale a
proiectului
5. Instalarea noilor echipamente si a
softurilor propriu-zise si Instruirea
pentru utilizare soft
6. Intocmire raport asupra reducerii
duratei de livrare a serviciilor si
analiza de simplificare administrativa
prin intermediul utilizarii tehnologiei
informatiei si comunicatiilor
7. Structurarea bazei de date cu
beneficiarii de instruire in domeniile:
Evaluarea performantelor serviciilor
publice si Consultarea publicului in
probleme comunitare
8. Desfasurarea propriuzisa a
activitatilor de instruire
9. Organizare seminar pentru
multiplicarea rezultatelor proiectului
si a prezentarii temelor orizontale
10. Promovarea proiectului
11. Evaluari lunare si evaluare finala

1. Contractarea serviciilor de
consultanta pentru implementarea
sistemului integrat de management
ISO 9001 si ISO 1400
2. Evaluare, analiza si diagnosticare
prin audit diagnoza
Proiectul se adreseaza administratiei
3. Efectuarea analizei de mediu
publice locale, respectiv Primariei
4. Elaborarea documentatiei SMC
municipiului Drobeta Turnu Severin, si
5. Elaborarea documentatiei SMM
anume tuturor categoriilor de
6. Instruirea personalului
personal din cadrul primariei,
7. Implementarea cerintelor SMC si
respectiv:
SMM
-functionari publici de conducere -19
8. Contractarea serviciilor de
-functionari publici de executie- 171
certificare si Certificarea standardelor
ISO 9001 si ISO 14001
9. Evaluare si diseminare a
rezultatelor proiectului
10. Audit extern al proiectului
11. Informare si publicitate

Numarul beneficiarilor directi:
1.30 de angajti ai Municipiului TirguMures dupa cum urmeaza:

1. Pregatirea logisticii proiectului
2. Pregatirea si organizarea
procedurilor de achizitie
3. Achizitia, proiectarea,
implementarea si testarea
echipamentelor si aplicatiilor
informatice specifice
4. Organizarea cursurilor de pregatire
profesionala si instruire a personalului
5. Informare si publicitate
6. Audit financiar, raportare finala si
monitorizare

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

2

1

3

2.2

2.2

1.2

3.2

11195

10703

10579

10930

Imbunatatirea calitatii si
unitate subordonata
eficientei furnizarii
sau coordonata de
Prefectura judetului
serviciilor in cadrul
catre o autoritate a
Vaslui
Institutiei Prefectului
administratiei publice
judetul Vaslui
centrale

Implementarea
sistemului integrat de
management calitatemediu-sanatate la
primaria orasului Mizil

Consiliul Local Mizil

Dezvoltarea si
implementarea
instrumentului de
evaluare a performantei
la nivelul aparatului
Ministerul
central al Ministerului Finantelor Publice
Finantelor
Publice:Balanced
Scorecard-Tabloul de
Bord

Sprijin pentru
asigurarea proceselor
de informare si
publicitate pentru PO
DCA

Ministerul
Administratiei si
Internelor- DG
pentru Dezvoltarea
Capacitatii
Administrative

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Ioan TIBULCA

Proscan Emil

Dorel Albu

Marius Gubernat

0235.361.454

0244-250027

213199858

021/3037080,
11115,
0213143929

prefectura@prefecturavaslui.ro

primaria@primaria-mizil.ro

dorel.albu@mfinante.ro

marius.gubernat@mai.gov.ro

243475

410535

2143306

3232961.72

206953.75

402324.3

1821810.1

2059869.9

1-Sep-09

1-Jan-11

1-Jul-09

8-Aug-09

1-Sep-10

1-Apr-12

1-Mar-11

8-Mar-11

1. Organizarea echipei de
management a proiectului
2. Achizitionarea de bunuri ai servicii
necesare implementarii proiectului si
instalarea bunurilor achizitionate
3. Schimb de bune practici la o
Consolidarea capacitatii
institutie a prefectului din tara
administrative prin eficientizarea
Implementarea unui program
87 de persoane (functionari publici si
4. Implementarea sistemului de
serviciilor publice si imbunatatirea
informatic de management a
personal contractual) din cadrul
management al documentelor
culturii organizationale la nivelul
documentelor la Institutia Prefectului Institutiei Prefectului - judetul Vaslui
5. Implementarea programului
Institutiei Prefectului - Judetul Vaslui.
informatic integrat de evidenta
financiar-contabila si de gestiune
6. Instruirea tematica a personalului
7. Promovarea si publicitatea
proiectului
8. Monitorizarea si evaluarea
proiectului

Imbunatatirea calitatii si eficientei
furnizarii serviciilor publice furnizate
de administratia publica locala a
orasului Mizil.

Imbunatatirea managementului MFP
in ceea ce priveste planificarea,
monitorizarea si evaluarea
performantei

Obiectivul general al acestui proiect
este dezvoltarea unui sistem eficient
de promovare a Programul
Operational "Dezvoltarea Capacitatii
Administrative"(PODCA) prin
diseminarea informatiilor relevante,
avand ca rezultat un impact pozitiv
asupra absorbtiei fondurilor. Acesta
se incadreaza in obiectivul Domeniului
major de interventie 3.2.

1. Managementul proiectului
2. Pregatirea implementarii
proiectului
3. Realizarea procedurilor de achizitie
publica
4. Evaluarea performantelor serviciilor
publice
5. Instruire personal implicat in
-Primaria orasului Mizil, in care va fi
Certificarea implementarii sistemului
implementarea sistemului de
implementat sistemul integrat de
integrat de management calitatemanagement integrat calitate-mediumanagement si care va fi certificata
mediu-sanatate
sanatate
-17 membrii ai Consiliul Local al
2 rapoarte asupra evaluarii
6. Implementarea sistemului integrat
orasului Mizil care vor beneficia de
performantelor serviciilor publice
calitate-mediu-sanatate
instruire in managementul calitatiiResurse umane instruite
7. Publicitate pentru proiect
mediului-sanatatii.
Implementarea unui sistem infokiosk
8. Campanie de constientizare a
-126 angajati a
publicului
9. Efectuarea unui stagiu de practica
10. Vizita de studii
11. Certificare sistem integrat calitatemediu-sanatate
12. Implementare sistem infokiosk
13. Audit

implementarea BSC
training pentru 154 persoane

1.Conferinta de lansare a
Programului Operational "Dezvoltarea
Capacitatii Administrative", cu
participarea a peste 200 de invitati
din randul beneficiarilor eligibili.
2. Elaborarea, tiparirea si distribuirea
a 330 de ghiduri si a 250 de mape cu
materiale informative.
3.Publicarea a 3 anunturi intr-un
cotidian national, pentru fiecare
lansare de Cereri de proiecte si idei de
proiecte efectuate pana in prezent.
Publicarea a 6 anunturi in presa dupa
depunerea prezentului proiect. (4
anunturi estimate pentru lansari
Cereri de proiecte + 2 anunturi pentru
prezentul proiect, la deschiderea si la
inchiderea acestuia.) Total: 9 anunturi
in presa.
4.Organizarea unui seminar de
instruire la Baia Mare.
5.Manual de identitate vizuala a AM
PODCA;
6.Obiecte promotionale realizate si
distribuite - (peste 30.000 de bucati);
7.
Materiale informative
realizate si distribuite - (peste 90.000
de bucati);

personalul MFP-1851 persone,
excluzand personalul ANAF

In conformitate cu Planul de
comunicare si cu cerintele prevazute
in Caietul de sarcini pentru
achizitionarea serviciilor de asistenta
tehnica am identificat 3 categorii de
"grup tinta":
-Potentiali beneficiari ai PODCA (350
persoane) - pentru activitati de
comunicare destinate promovarii
PODCA (beneficiari directi ai
activitatilor din proiectul de fata);
-Publicul larg (aprox. 5000 persoane)
- pentru activitati de informare si
publicitate menite sa creasca /indicele
de cunoastere (notorietate)¿(beneficiari indirecti ai activitatilor din
proiectul de fata).
-Personalul AMPODCA (60 persoane)
- (beneficiari directi ai activitatilor din
proiectul de fata).

Selectarea consultantului
Analiza dignostic
vizite de studiu
workshopuri
Proiectarea si dezvoltarea BSC
Dezvoltarea aplicatiei informatice
Training
Evaluarea finala a BSC
Achizitionarea de mijloace fixe
1.Lansare Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii
Administrative" 15 mai 2008.
2.Elaborarea Caietului de Sarcini si
derularea procedurii de achizitie
publica a unor servicii de consultanta
in domeniul informare si publicitate.
3.Lansare Cereri de proiecte 25 iulie
2008.
4.Seminar si training Baia Mare 29-31
octombrie 2008
5.Lansare Cereri de proiecte 09
februarie 2009.
6.Achizitie servicii de web-design si
mentenanta
7.Anunt de lansare, respectiv
inchidere intr-un ziar de tiraj national
a proiectului de fata.
8.Desfasurarea activitatilor prevazute
in Caietul de Sarcini cu privire la
achizitionarea unor servicii de
consultanta in domeniul informare si
publicitate.
9.Monitorizarea implementarii
activitatilor prevazute in Contractul
incheiat pentru serviciile de
consultanta in domeniul informare si
publicitate.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

2

2

2.1

1.1

2.2

2.2

10845

10831

Cresterea gradului de
implementare a
legislatiei privind
Ministerul Muncii,
autoritate a
serviciile sociale la nivel Familiei si Protectiei administratiei publice
local in contextul
Sociale
centrale
procesului de
descentralizare

Implementarea "eStrategie" a Orasului
Mizil

10978

Eficienta si
Transparenta Modernizarea activitatii
de lucru cu publicul si
introducerea unui
program informatic
pentru buna gestionare
a documentelor in
cadrul Primariei orasului
Predeal

11042

Imbunatatirea calitatii si
a timpului de furnizare
a serviciilor de catre
Primaria orasului Ludus
prin implementarea
informatica a ghiseului
unic cu registratura
electronica si gestiune
documente

Consiliul Local Mizil

Consiliul Local
Predeal

Orasul Ludus

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Mariana Nedelcu

STURZ PETRONELA

DONOSA G.
ADINA

Solovastru Petruta
Maria

21.3144759

0244 / 250551

0268/456.237;
0731/333.841

0265-411716

mariananedelcu@mmuncii.ro

petrosturz@yahoo.com

contact@primaria-predeal.ro

solovastru.petruta@yahoo.com

15407818

755555.84

250000

240000

13398102.61

740444.12

245000

235200

1-Jan-10

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Jan-10

1-Jan-12

1-Sep-10

1-Sep-10

1-Jan-11

Dezvoltarea unui sistem de servicii
sociale descentralizat, adaptat la
nevoile si realitatile existente in
Romania.

1.Studiu realizat privind stadiul
dezvoltarii serviciilor sociale
2.Studiu realizat privind legislatia in
domeniul incluziunii sociale
3. Metodologie de evaluare si
implementare a noilor servicii
realizata;
4.Metodologie de finantare
integrata realizata;
5.Metodologie de monitorizare si
evaluare a serviciilor de incluziune
sociala realizata
10.Curricula de invatamant a
cursurilor de formare - realizate
11.Harti pe fiecare judet cu nevoile
de formare în domeniu - realizate;
12.Cca. 125 formatori formati la
nivel Judetean;
13.Aproximativ 248 de grupuri de
lucru organizate in vederea
implementarii proiectului;
14.Materiale de formare pentru
fiecare tema, tip participant, modul
editate.
15.Cursuri privind incluziunea
sociala pentru profesionisti din sistem
- realizate
16.Cursuri de baza in servicii sociale

Instruirea unui numar de 3
functionari ai Primariei Mizil ca
Manager de proiect;
Instruirea unui numar de 2
functionari ai Primariei Mizil ca
Formatori;
Dezvoltarea durabila a capacitatii
Instruirea unui numar de 4
administratiei publice locale din
functionari ai Primariei Mizil in
Orasul Mizil prin imbunatatirea
domeniul Planificarii Strategice
structurii si procesului de gestionare a
Urbane;
politicilor publice, si anume
Metodologia de elaborare a
planificarea strategica urbana.
Stategiei de Dezvoltare Locala
Strategie - formularea unei strategii
de dezvoltare locala va contribui la
dezvoltarea durabila a Orasului Mizil
ca urmare a conturarii unei viziuni
integrate, de ansamblu asupra
dezvoltarii locale.
Activitatea de lucrul cu publicul la
nivelul Primariei orasului Predeal
modernizata;
1 Manual de implementare in vedera
modernizarii activitatii de lucru cu
publiculi, realizat, care sa contina
procedurile, informatiile si
formularele necesare;
1 program informatic de
managementul documentelor,
functional si implementat in cadrul
Primariei orasului Predeal;
Imbunatatirea calitatii si eficientei 15 certificate de participare emise de
catre Furnizorul de servicii de
furnizarii serviciilor publice la nivelul
instruire;
Primariei orasului Predeal
1 Manual de implementare pentru
utilizarea programului informatic
pentru managementul documentelor,
elaborat in limba romana si distribuit
in format electronic si printat (manual
de utilizare, manual de
instalare/configurare si manual de
administrare a programului informatic
pentru managementul
documentelor);
1 Baza de date (documente) in format
electronic, pentru a fi utilizata de
catre personalul care lucreaza in

- 30 functionari instruiti sa foloseasca
programe informatice de uz general ai
Sa contribuie la cresterea eficientei si sistemele informatice implementate
eficacitatii administratiei publice in
ai infrastructura hardware
beneficiul socio-economic al societatii - un sistem informatic cu registratura
romanesti
electronica si gestiune
documenteimplementat
- o infrastructura hard alcatu

1. Autoritati ale administratiei publice
centrale si locale: Servicii Publice de
Asistenta Sociala, Ministere, Agentii,
Autoritati, Consilii Judetene, Consilii
locale, Servicii deconcentrate ale
ministerelor (Directiile de Munca si
Protectie Sociala, Directii de Sanatate
Publica).
2. ONG-uri - organizatii care tin de
sfera serviciilor, sociale, medicale sau
educationale furnizate unor grupuri
tinta de persoane vulnerabile si pe de
alta parte organizatii care reprezinta
structuri asociative ale autoritatilor
publice locale.
3. Institutii de formare si invatamant
superior de profil - ex. Universitatea
Babes-Bolyai, Universitatea din
Bucuresti, Institutul National al
Administratiei, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza Iasi, etc,.

1. Formarea echipei de management
a proiectului (EMP)
2. Formarea Grupului National de
Coordonare si a Grupelor Judetene
de lucru (GJL)
3. Achizitionarea de bunuri si servicii
pentru buna implementare a
proiectului
4. Intalnire de lucru pentru lansarea
proiectului
5. Analiza stadiului implementarii
cadrului legislativ in domeniul
serviciilor sociale
6. Constructie institutionala in
domeniul serviciilor sociale
7. Cresterea competentelor
profesionale ale persoanelor
responsabile cu planificarea,
dezvoltarea si diversificarea serviciilor
sociale de la nivel local
8. Parteneriate si comunicare
9. Auditul proiectului

Aprobat

Grupul tinta primar este alcatuit din
functionarii publici din cadrul
Primariei Orasului Mizil, mai precis
acei functionari din departamentele
insarcinate cu dezvoltarea orasului.

1. Consultanta si expertiza aferenta
obtinerii finantarii nerambursabile
2. Management de proiect
3. Instruire personal
4. Achizitionare mobilier
5. Achizitionarea echipamente IT si
periferice
6. Elaborarea metodologiei de
planificare strategica
7. Realizarea platformei electronice
8. Schimbul de bune practici cu orasul
din Olanda
9. Actualizarea Strategiei de
Dezvoltare a Orasului Mizil
10. Constientizare a publicului asupra
beneficiilor proiectului
11. Informarea si publicitatea
proiectului
12. Auditul proiectului

Aprobat

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat din 88 de persoane,
angajate ale Primariei orasului
Predeal.

1. Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului
2. Lansarea oficiala a proiectului
3. Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
4. Asigurarea bazei materiale a
proiectului
5. Modernizarea activitatii de lucru cu
publicul
6. Implementarea programului
informatic pentru managementul
documentelor
7. Desfasurarea sesiunii de instruire
cu tema Relatii Publice si Comunicare
8. Diseminarea rezultatelor obtinute
in cadrul proiectului
9. Realizarea auditului proiectului

Aprobat

1. Schimbul de bune practici si stagiu
de practica la doua CIC-uri din tara
2.Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea
structurilor care gestioneaza serviciile
- grup tinta vizat direct :30 functionari
publice
ai primariei
3. Achizitie echipamente si software
- grup tinta vizat indirect: cetatenii
necesare implementarii
orasului si institutiile publice
4. Instuire
5. Publicitatea proiectului
6. Monitorizarea si evaluarea
proiectului
7. Managementul proiectului

Aprobat

2

2

2

2.2

2.2

2.2

11532

Administratie eficienta
Primaria
prin simplificari
Municipiului Moreni
procedurale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

11261

unitate subordonata
Promptitudine si
sau coordonata de
Directia Venituri
eficienta in furnizarea
catre o autoritate a
Buget Local Sector 2
serviciilor
administratiei publice
locale

11326

Optimizarea si
reducerea timpilor de
livrare a serviciilor
publice prin utilizarea
instrumentelor
moderne de control
managerial în cadrul
Primariei Slobozia

MUNICIPIUL
SLOBOZIA

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Vasile GORAN

Cristian Atanasie
DU¿U

Adrian Teaca

0723.394.924

021.252.84.10

0243- 207136 /
0724280130

primar@primariamoreni.com

director@impozitelocale2.ro

aditeaca@sloboziail.ro

510476

1200000

1195210

484952

1176000

1171210

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Jan-10

1-Sep-10

Obiectivul general al proiectului este
acela de a contribui la crearea unei
-Infochioscuri functionale
administratii publice mai eficiente si
achizitionate si puse in functiune;
mai eficace in beneficiul socio-Ghidul serviciilor publice din
economic al comunitatii locale si
municipiul Moreni;
consta in dezvoltarea capacitatii
-Gestionarea eficienta a
administratiei publice din municipiul
demersurilor administrative;
Moreni
-Informatii furnizate cu operativitate
de a gestiona eficient serviciile
de catre functionari profesionisti;
publice prin crearea de mecanisme si
-Reduce
structuri flexibile si printr-un inalt
profesionalism al angajatilor.

1-Sep-10

Imbunatatirea furnizarii serviciilor
publice in Sectorul 2 al municipiului
Bucuresti

31-Jul-11

Reducerea timpilor de livrare a
serviciilor publice catre locuitorii
localitatii Slobozia, prin optimizarea
proceselor de lucru interne si prin
implementarea unui sistem
performant de management al
investitiilor.

Grupul tinta este reprezentat de
administratia publica locala a
municipiului Moreni si este format din
30 functionari publici care au contacte
directe cu cetatenii municipiului
pentru rezolvarea anumitor
probleme. Acesta este compus din 4
Organizarea si promovarea
functionari ai Ghiseului Unic, 2
proiectului, teambuilding, elaborare
functionari ai Compartimentului
ghid servicii publice, organizare
Relatii Publice, Comunicare, precum si cursuri si seminarii, vizite de lucru si
din cate 3 functionari din cadrul
schimburi de experienta,
celorlalte birouri care au contacte
implementare sisteme de livrare a
directe cu publicul (Administratie
serviciilor publice, evaluarea
publica, Urbanism - Amenajarea
proiectului.
teritoriului - Investitii publice, Taxe si
impozite, Domeniu Public - Agricol,
Asistenta sociala, Serviciul de
Dezvoltare Publica, Politia Comunitara
si Compartimentul Stare Civila si
Evidenta a Persoanelor).

1.Raport de studiu privind
Pregatirea documentatiei pentru
performantele institutiei in furnizarea
aplicarea la programul PO DCA ,
serviciilor
organizarea echipei de proiect,
2.Raport de studiu privind problemele
realizarea unui studiu privind
specifice furnizarii serviciilor si a
performantele serviciilor furnizate,
barierelor administrative pentru
realizarea unui studiu pentru analiza
cetateni
problemelor specifice furnizarii
3.Plan de imbunatatire a
serviciilor, consultanta privind
performantelor institutiei in
identificarea de solutii pentru
furnizarea serviciilor,
cresterea performantelor institutiei in
4.Sistem electronic de managementul
furnizarea serviciilor si reducerii
documentelor implementat in
barierelor administrative pentru
Grupul tinta este reprezentat de
institutie, inclusiv arhivarea
cetateni, derularea contractului de
functionarii publici si personalul
electronica a documentelor emise de
achizitie echipamente IT,
contractual (in numar de 156) din
institutie in perioada anterioara
implementarea unui sistem electronic
Directia Venituri Buget Local Sector 2.
(echivalentul a 2 milioane pagini)
de managementul documentelor,
5. 16 ore de instruire a personalului
instruirea personalului în vederea
cu functii in IT pentru utilizarea
utilizarii sistemului electronic de
sistemului electronic de
managementul documentelor,
managementul documentelor;
evaluarea duratei de livrare a
6. 8 ore de instruire a personalului
serviciilor dupa implementarea
fara functii in IT pentru utilizarea
sistemului informatic de
sistemului electronic de
managementul documentelor,
managementul documentelor;
instruirea personalului, realizarea
7. numar de angajati participanti la
rapoartelor de implementare,
instruirea pentru utilizarea sistemului
promovare si publicitate, audit
electronic de managementul
extern.
documentelor - 90 angajati (din care
1. Elaborarea studiului de fezabilitate
pentru pregatirea documentelor de
finantare,definirea obiectivelor
2. Activitati de management si
monitorizare de proiect
3. Achizitie publica lucrare analiza de
- Departamentele din cadrul Primariei
proces
- proceduri operationale elaborate,
Slobozia ce livreaza aceste servicii
4.Analiza pentru identificarea
pentru procesele vizate de
catre populatie;
proceselor din Primaria Slobozia
standardele OMFP 946;
- Departamentele vizate de acest
pentru alinierea la OMF 946
- reproiectarea, simularea si
proiect sunt:
5.Achizitie de hardware si de software
optimizarea a 5 procese interne
Secretariatul municipiului Slobozia- 1
specializat, licente pentru
critice;
angajat
implementarea OMF 946
- elaborarea raportului de evaluare a
Administrator public-1 angajat
6.Organizarea cursurilor pentru
conformitatii institutiei in raport cu
Arhitect sef-1angajat
folosirea instrumentelor implemntate
OMFP 946/2005 si progr
Compartiment Aud
in cadrul acestui proiect
7. Organizarea activitatilor pentru
auditare externa
8. Activitati de promovarea
proiectului conform cerintelor
europene

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

2

1

2.2

2.1

1.1

11192

Sprijinirea initiativelor
de reducere a duratei
de livrare a serviciilor
publice in cadrul
DGASPC prin
implementarea
unitate subordonata
Directia Generala de
sistemului de
sau coordonata de
Asistenta Sociala si
managementul
catre o autoritate a
Protectie a Copilului
documentelor
administratiei publice
Maramures
electronice, arhivare
locale
electronica si infiintare
de ghiseu unic online
pentru rezolvarea
cazurilor si incidentelor
de orice natura

11056

Aplicarea procesului de
Ministerul Sanatatii
descentralizare in
Publice
sistemul de sanatate

11296

Elaborarea strategiei
pentru dezvoltare locala
durabila a orasului Siret
pe obiective strategice
de dezvoltare si
operationale

Orasul Siret

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Nicolae BOITOR

Cirlan Cristina

Hofman Alina

0262.228.999

021/307.26.06

0230.280.901 ;
0740.611.925

boitor_nicolae@yahoo.com

cristiana.cirlan@ms.ro

hofman_alina@yahoo.com

1196114

4890650

849400

1172191.72

4157053

832412

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Mar-10

1-Sep-10

Reducerea timpilor de livrare a
serviciilor de asistenta sociala si
eficientizarea activitatii angajatilor
DGASPC Maramures.

1-Sep-10

Obiectivul general al proiectului este
reprezentat de sprijinirea schimbarilor
de structura si proces care decurg din
initiativele de descentralizare
sectoriala in domeniul sanatatii.

28-Feb-11

Realizarea unei strategii pentru
dezvoltare locala durabila care sa
permita o mai buna reglementare si
planificare strategica, formularea de
politici publice pentru dezvoltare
locala precum si creerea de conditii
pentru dezvoltarea unor parteneriate
inter- institutionale atat la nivel de
localitate cat si la nivel de judet.

Rezultate output:
Un sistem de management
informatizat al fluxurilor de date,
mesaje si documente - arhivarea si
Grupuri tinta direct:
circulatia electronica implementata la
1593 angajati ai DGASPC MM si
nivelul DGASPC Maramures.
DGASPC MM ca institutie
50 de angajati ai DGASPC instruiti sa
Consiliul Judetean Maramures 1.Management de proiect
utilizeze aplicatia software de
institutie coordonatoare a DGASPC
2.Achizitie de consumabile
management informatizat al fluxurilor 150 de angajati ai DGASPC care vor
3.Informare si comunicare
de date, mesaje si documente;
avea acces la sistemul informatic
4.Studii si analize
Dotari IT: 18 calculatoare pentru toate colaborativ implementat in cadrul
5.Dotari IT
locatiile de implementare a
proiectului; 100 de angajati ai
6.Achizitie software de baza
proiectului (16); 10 scannere pentru DGASPC care vor participa la cursuri
7.Realizarea si implementarea unui
realizarea arhivarii electronice a
de formare in domeniul asistenti
sistem informatic colaborativ
documentelor existente in format
sociale;
8.Instruire de specialitate in
fizic; servere (2), echipamente de
Grupuri tinta indirecte:
domeniul asitentei sociale (durata
retea, licente software de baza pentru
- locuitorii judetului Maramures
unui curs pentru o persoana 10 zile)
servere.
(publicul tinta a produselor de
9.Seminarii "Dezvoltare durabila" si
Rezultate:
comunicare ale proiectului)
"Egalitate de Sanse" (o zi fiecare)
Cresterea eficientei angajatilor
- persoanele care vin in contact sau
10.Audit
DGASPC in activitatea de livrare a
apeleaza la DGASPC
serviciilor de asistenta catre
- persoanele asistate (cei care vor
persoanele asistate (publicul tinta al beneficiaza de servicii imbunatatite in
proiectului);
urma proiectului)
Cresterea satisfactiei cetatenilor
(persoanelor asistate) fata de
serviciile publice ai caror timpi de
livrare a fost optimizat;
1. Achizitie publica de prestare de
servicii
2. Achizitie dotari necesare
1.Procedura de achizitie de servicii
implementarii proiectului
realizata
3. Elaborarea legislatiei secundare in
2.Dotarile necesare implementarii
vederea optimizarii activitatii
proiectului achizitionate
structurilor pentru noile servicii
3.Legislatia secundara elaborata
descentralizate
4.Personalul de conducere din
In proiect vor fi implicate:
4. Instruirea personalului cu atributii
spitale si alte institutii medicale
-1300 persoane cu functii de
in domeniul sanatatii din structurile
instruit
conducere din spitale descentralizate
create la nivelul administratiei publice
5.Personalul cu atributii in domeniul (in medie 3 persoane/spital: manager
locale
sanatatii din structurile create la
general, economic, administrativ)
5. Instruirea personalului de
nivelul administratiei publice locale -630 persoane cu functii de executie
conducere din spitale si alte institutii
instruit
din cadrul Consiliilor Judetene, cu
medicale
6.Personalul din structurile locale
atributii in domeniul sanatatii
6. Instruirea personalului din
deconcentrate, in legatura cu
-630 persoane cu functii de executie
structurile locale deconcentrate in
atributiile care le vor reveni, instruit
din cadrul structurilor locale
legatura cu atributiile care le vor
7.Masurile de promovare si
descentralizate din domeniul sanatatii
reveni
publicitate pentru proiect realizate
7. Informare, comunicare si
8.Persoanele implicate in procesul
publicitate pentru proiect (conform
de descentralizare informate
prevederilor Regulamentului Comisiei
9.Proiect implementat
1828/2006)
10.Raport de audit elaborat
8. Informare, comunicare si
publicitate pentru activitati de
constientizare
9. Managementul proiectului
Auditulconsultant
extern al proiectului
1.10.
Angajare
specialitate
2. Realizare materiale publicitare
3. Realizare materiale promotionale
Rezultatele proiectului :
4. Conferinta de presa de start
- vor fi elaborate 5 strategii sectoriale
5. Angajarea unei fime de audit
de dezvoltare si o Strategie pentru
6. Inchiriere sediu
dezvoltare durabila a orasului Siret
7. Dotare sediu
1.Grupul tinta principal este
inclusiv planurile de actiune si
8. Organizare 8 focus grupuri pentru
administratia publica
portofoliile de proiecte aferente
definirea problemelor comunitatii
2.Grup tinta secundar : functionarii
acestor strategii
publici ai primariei Siret si angajati ai 9. Efectuarea unui sondaj de opinie
- vor fi elaborate Ghidul investitorului
10. Informare publica referitoare la
serviciilor publice subordonate
in orasul Siret si Ghidul turistic al
rezultatele sondajului de opinie si a
Primariei Siret
orasului Siret
focus grupurilor
3.Grupuri tinta indirecte:Populatia
- va fi elaborat planul de marketing
11. Constituirea grupurilor
orasului Siret,Populatia din comunele
urban
consultative
Gramesti, Zamostea, Balcauti,
- va fi actualizat Planul Urbanistic
12. Training pe tema dezvoltarii
Calafindesti, Serbauti, Granicesti,
General
durabile
Musenita, Mihaileni, Dersca, Candesti
- vor fi instruiti in domeniul dezvoltarii
13. Training pe tema egalitatii de
aflate in proximitatea orasului Siret,
durabile 18 functionari publici
sanse
Spitalele si scolile orasului Siret
- vor fi create 8 grupuri consultative
14. Organizarea a 8 focus grupuri cu
tematice si 8 grupuri consultative de
grupurile consultative tematice
cartier care isi vor desfasura
15. Organizarea a 8 focus grupuri cu
activitatea si dupa finalizarea
grupurile consultative ale cartierelor
proiectului
16. Informarea membrilor celor 16
grupuri consultative cu privire la
rezultatele focus grupurilor
17. Elaborarea a 5 strategii sectoriale
care vor include si planuri de actiune
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1

2.2

2.2

1.1

11132

Reteaua de fuctionari
autoritate a
Institutia Prefectului
caraseni - eficienta si
administratiei publice
Caras Severin
calitate
centrale

Octavian Tunea

11273

unitate subordonata
ACCES - Administratie in
Institutia Prefectului
sau coordonata de
sprijinul cetateanului
Municipiului
catre o autoritate a
prin calitatea si
Bucuresti
administratiei publice
eficienta serviciilor
centrale

MARIANA
CAMPUREAN

12541

Dezvoltarea Capacitatii
unitate subordonata
Directia Generala de
Administrative de
sau coordonata de
Asistenta Sociala si
Planificare Strategica
catre o autoritate a
Protectia Copilului
Consiliul Local Sector 6 administratiei publice
Sector 6
"Strategii Europene"
locale

Marius LACATUS

0255/212498

213110017

021.745.72.37

prefect@prefcs.ro

subprefect1@mira.gov.ro

dgaspc6@yahoo.com

274000

1120000

703748

232900

1097600

487748

1-Jan-11

1-Sep-09

1-Jan-10

1-Feb-11

Cresterea eficientei si calitatii
serviciilor publice furnizate
cetateanului prin dezvoltarea
capacitatii administrative din judetul
Caras-Severin

1-Sep-10

Proiectul urmareste eficientizarea si
modernizarea serviciilor face-to-face
si electronice furnizate cetatenilor de
catre Institutia Prefectului
Municipiului Bucuresti (IPMB)

31-Dec-10

Imbunatatirea durabila a capacitatii
administrative de planificare
strategica a DGASPC sector 6, prin
realizarea unor imbunatatiri de
structura si proces ale
managementului ciclului de politici
sociale si administrative.

1. Un studiu referitor la inventarierea
problemelor specifice furnizarii
serviciilor catre cetateni, atat la
nivelul primariilor cat si la nivelul
serviciilor deconcentrate si
identificarea barierelor administrative
si a modalitatilor de reducere si
simplificare administrativa;
2. O strategie de modernizare
administratiei publice 2009-2013
structurata pe doua sectiuni primarii
si servicii deconcentrate, prin care sa
se stabileasca obiective concrete
destinate imbunatatirii furnizarii de
servicii publice catre cetateni si
functionarea mai eficienta a acestor
institutii insotita de un Plan
multianual de modernizare;
3. O pagina WEB comuna
administratiei publice judeteneportalul administratiei publice cu linkuri catre toate serviciile
deconcentrate si primariile care detin
internet (85% la nivelul judetului) la
care sa aiba acces toti cetatenii
interesati;
4. O retea judeteana de promotori ai
reformei in administratie care sa fie
- 4 info-chio¿curi
-3 cursuri instruire
-12 evenimente promovare
-Reducerea duratei de raspuns la
petitii cu 20%
-Reducerea duratei de obtinere a unui
feedback la petitiile online cu 90%
-Reducerea numarului de prezentari
la ghiseu si a apelurilor telefon

Minim 75 de functionari publici , care
vor face parte din reteaua de
promotori ai reformei in
administratie, formats din functionari
ai institutiei prefectului, Consiliului
judetean, primarii si servicii
deconcentrate si care vor participa la
cursurile de formare, la seminarile si
conferintele organizate in cadrul
proiectului si care vor avea cate o
sectiune privind egalitatea de sanse si
dezvoltarea durabila.

1. Constituirea si pregatirea echipei
de lucru, lansarea oficiala a proiectului
si incheierea parteneriatelor pentru
formarea retelei judetene
2. Selectia promotorilor si formarea
retelei
3. Organizare de licitatii pentru
achizitii de servicii si bunuri - atribuire
contracte
4. Realizarea grupului de lucru pentru
efectuarea studiului de inventariere a
problemelor specifice la nivelul
furnizarii serviciilor si pentru
elaborarea strategiei de modernizare
5. Realizarea studiului si a strategiei
de modernizare a administratiei
6. Crearea Punctului de informare .
7. Desfasurare module de curs
8. Constientizarea rolului
promotorului
9. Campanie de promovare a
proiectului
10. Organizare conferinta de lansare a
strategiei de modernizare a
administratiei
11. Adoptarea strategiei de
modernizare a administratiei in
cadrul colegiului prefectural

-14 functionari publici cu functii de
conducere (dintre care 9 femei)
-36 functionari publici cu functii de
executie (dintre care 26 femei)

a)45 Sefi de servicii au dobandit
competente de planificare strategica
b)6 membrii ai Serviciului de
Strategii Programe au dobandit
competente de planificare strategica
c)45 sefi de servicii au dobandit
competente de managementul
calitatii
d)6 membrii ai Serviciului de
Strategii Programe au dobandit
competente de managementul
- 45 Sefi de servicii din cadrul DGASPC
calitatii
sector 6 conform structurii
e)Se constituie si functioneaza
organizationale pe servicii pentru
Consiliul Comunitar Consultativ (CCC)
adulti si pentru copii
cu rol de decizie asupra cazurilor
- Functionarii Serviciului Strategii
DGASPC si interventie pentru
programe (6 functionari)
solutionarea acestora precum si de
sprijinire a implementarii strategiei
DGASPC 6
f)20 de membrii ai Consiliului
Comunitar Consultativ + 6 membrii si
Serviciului Strategii Programe au
dobandit competente metodologice
privind functionarea acestui organism
strategic
g)Sunt realizate 3 proiecte program
strategic care vor fi realizate in
parteneriat social si depuse spre

Aprobat

Aprobat

-Cursul de planificare strategica
-Curs de managementul calitatii
-STUDIU - Cercetare sociala privind
nevoile comunitatii sectorului 6
-Crearea Consiliului Consultativ
Comunitar
-Cursul de Metodologie Partenerial
Strategica pentru SSP si Consiliul
Comunit

Aprobat
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1

1.1

3.1

1.1

12465

12062

11980

PENTRU VIITOR SI
PROGRES ELABORAREA
STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE A
COMUNEI BOLDUR

Sustinerea
implementarii PO DCA

TRANS_URBANActualizarea strategiei
Sistemului Urban Baia
Mare prin integrarea
strategiilor de
dezvoltare locala a
localitatilor
componente

Comuna Boldur

Ministerul
Administratiei si
Internelor- DG
pentru Dezvoltarea
Capacitatii
Administrative

Asociatiea de
dezvoltare
intercomunitara
"Sistemul Urban
Baia Mare"

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

STOI CONSTANTIN
CRISTIAN

Ionut Alexe

Octavian PAVEL

0256 356 947

021.303.70.80/111
29

0724.055.834

primariaboldur@gmail.com

ionut.alexe@mai.gov.ro

primariarecea.2000@yahoo.com

246460

1400000

490090

241000

1050000

480288.2

10-Oct-09

8-Oct-09

1-Sep-09

10-Oct-10

8-Apr-11

1-Sep-10

- o Strategie de Dezvoltare a comunei
Boldur pentru perioada 2010 2017
- 100 de exemplare tiparite din
Dezvoltarea durabila a comunei
Strategie de Dezvoltare a comunei
Boldur prin cresterea calitatii deciziilor
Boldur
in administratia publica locala si prin
- 4 comunicate de presa publicate
formularea clara a politicilor publice. contra cost intr-un cotidian regional
- 500 chestionare
- 2 bannere
- 60 af

75 de misiuni de control realizate cu
sprijinul acestui proiect;
75 de misiuni de monitorizare a
implementarii realizate cu sprijinul
acestui proiect;
32 de deplasari externe ale
persoanelor din grupul tinta realizate
cu sprijinul acestui proiect;
16 evenimente organizate cu sprijinul
acestui proiect;
1000 materiale consumabile pentru
echipamente, de birotica, accesorii IT
Gestionarea eficienta a implementarii
achizitionate cu sprijinul acestui
PO DCA prin asigurarea suportului
proiect;
logistic, material si financiar necesar
200 elemente de mobilier pentru
derularii activitatii DDCA.
dotarea DDCA achizitionate cu
sprijinul acestui proiect;
Minim 2 instalatii si aparatura
necesare bunei desfasurari ale
activitatii DDCA;
Minim 50 materiale de intretinere a
sediului si a dotarilor DDCA;
Minim 1 servicii de intretinere a
sediului si a dotarilor achizitionate;
Minim 20 publicatii, carti si reviste de
specialitate;
Minim 2 abonamente la publicatii;
1 software "Evidenta participantilor la

1. Intrunirea echipei de proiect.
Conferinta de presa de lansare a
proiectului. Comunicat de presa de
lansare a proiectului
2. Promovare, mediatizare, publicitate
3. Achizitii publice
4. Colectarea informatiilor, analiza si
prelucrarea datelor pentru elaborarea
situatiei actuale si diagnoza spatiului
5. Adunari cetatenesti in cele patru
sate componente ale comunei:
Boldur, Jabar, Sinersig si Ohaba
Forgaci
Autoritatile publice locale - Consiliul
6. Elaborarea Strategiei de dezvoltare
Local al comunei Boldur, Primaria
a comunei Boldur
comunei Boldur
7. Dezbaterea si aprobarea Strategiei
de Dezvoltare a comunei Boldur de
catre Consiliul Local
8. Tiparirea Strategiei de Dezvoltare a
comunei Boldur si alte tiparituri
9. Servicii de instruire ,,Utilizarea
rationala a resurselor o conditie
pentru dezvoltarea durabila a
comunei Boldur
10. Servicii de instruire ,,Necesitatea
promovarii egalitatii de sanse, ca
premisa a unei dezvoltari armonioase
si durabile
a comunei
1Sprijinirea
activitatilor
deBoldur
control si
monitorizare ale AM PO DCA prin
finantarea deplasarilor in teritoriu ale
personalului specializat din cadrul
DDCA
2Sprijinirea deplasarilor externe ale
personalului DDCA la evenimente
externe precum si sprijinirea
organizarii de evenimente similare in
Romania
3Achizitionarea pentru DDCA de
Personalul DDCA si personalul din alte
consumabile, mobilier, instalatii si
structuri ale MAI (audit, financiar,
aparatura, materiale de intretinere a
achizitii publice, juridic) care care
sediului si a dotarilor (inclusiv servicii
sprijina AM PO DCA in
de acest tip), publicatii, carti, reviste
implementarea PO DCA (70 de
de specialitate, inclusiv abonamente
persoane).
la publicatii*
4Achizitionare unor servicii necesare
pentru sustinerea activitatii DDCA
(servicii informatice, servicii de
traducere, servicii de audit, servicii de
inchiriere a mijloacelor de transport,
plata taxelor notariale, tiparirea si
multiplicarea de materiale, plata
cotizatiilor pentru participarea la
asociatii, servicii de arhivare si/sau
securizare a documentelor, servicii de
comunicatie).

Proiectul vizeaza un numar de 15
unitati administrative, ca beneficiare
ale rezultatelor proiectului, respectiv
un municipiu, cinci orase si noua
comune, reprezentand peste 200.000
de cetateni.
Managementul proiectului,
- Strategia de Dezvoltare a Sistemului
Grupul tinta al proiectului, în acelasi
constituirea grupului de planificare
Urban Baia Mare actualizata si
timp beneficiari directi ai programelor
strategica-grupul tinta, instruirea
aprobata,
Imbunatatiri structurale si de proces
de dezvoltare a resurselor umane din
grupului de planificare strategica,
- Grup de planificarea strategica
ale managementului ciclului de politici
cadrul proiectului, este format din 20
actualizarea Strategiei SUBM,
constituit la nivelul Sistemului Urban
publice in cadrul Sistemului Urban
de persoane cu functii de conducere actualizarea Portalului Web al SUBM
Baia Mare,
Baia Mare
(deliberative sau executive) din cadrul
si Dezbaterea publica on-line a
- Capacitate imbunatatita de
administratiilor publice componente,
Strategiei SUBM, realizarea unor
planificare strategica,
desemnate de conducatorii unitatilor schimburi de experienta cu entitati
- Spiritul cetatenesc intarit sub asp
administrative sa participe la proiect,
similare din UE.
acestea urmand pe parcursul
proiectului, cursuri de planificare
strategica si implementarea politicilor
publice prezentate la activitatea
"Formarea grupului tinta".
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11647

12712

12696

Sistem Informatic
Integrat în cadrul
Primariei Varfu
Campului

Elaborarea strategiei de
dezvoltare a orasului
Ineu

Strategia pentru
dezvoltare durabila a
judetului Dambovita

Comuna Varfu
Campului

Orasul Ineu

Consiliul Judetean
Dambovita

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

UNGUREANU
AUREL

Mehelean I.
Gheorghe Nicolae

Popescu Florin
Aurelian

231627106

0257/511550;
0722/673648

733888887

virfucimp@gmail.com

primariaineu@ineu.ro

florinpopescu@cjd.ro

778380

546398

847100

758920.5

535470.04

830158

1-Jan-10

1-Nov-09

1-Feb-10

30-Apr-11

1-Nov-10

1-Feb-11

1. Organizarea activitatilor Echipei de
Proiect
2. Selectarea furnizorului de servicii
de realizare a rapoartelor, studiilor si
1.Centru de Informare Publica (CIP) in
analizei si elaborarea documentelor
cadrul Primariei Varful Campului
3. Crearea si punerea in functiune a
functional incepand din luna 6 de
Centrului de Informare Publica (CIP)
implementare a proiectului.
4. Achizitia echipamentelor necesare
Obiectivul general al proiectului este:
2.1 sistem informatic integrat creat
pentru realizarea retelei informatice
- Implementarea unui sistem integrat
in cadrul primariei Varful Campului
interne
de eficientizare a activitatii
cuprinzand:
Grupul tinta al proiectului este format 5. Realizarea si configurarea retelei
administratiei publice la nivelul
1 retea informatica interna
din 30 de angajati ai primariei Varfu
informatice interne
primariei Varfu Campului, judetul
3 soft-uri specifice administratiei
Campului care vor beneficia de
6. Achizitia soft-urilor specifice si
Botosani care sa conduca la
publice
echipamente moderne si
personalizarea acestora
imbunatatirea calitatii si eficientei
3.1 program de instruire pentru
performante, noi proceduri de lucru, 7. Achizitia serviciilor de realizare a
furnizarii serviciilor publice pentru
angajatii Primariei Varful Campului
mai eficiente si sesiuni de instruire.
portalului web si realizarea acestuia
asigurarea unei dezvoltari durabile la
4.O campanie de promovare a
8. Sustinerea sesiunilor de instruire
nivel local
dezvoltarii durabile si egalitatii de
pentru angajatii Primariei
sanse
9. Realizarea campaniei de promovare
5.O campanie de promovare a
si constientizare a dezvoltarii durabile
proiectului in cadrul comunitatii locale
si egalitatii de sanse
10. Promovarea proiectului si
diseminarea rezultatelor
11. Monitorizarea si evaluarea
proiectului si realizarea auditului

Analiza SWOT elaborata
Strategie de dezvoltare elaborata
11 persoane (functionari publici)
parcurg un program de instruire:
instruire privind elaborarea,
implementarea si evaluarea
Realizarea strategiei de dezvoltare
strategiei, 2 actiuni de cate 3 zile, care
locala a orasul Ineu, pentru perioada
includ cate un modul de 4 ore, cu
2010-2020
temele dezvoltare durabila si
egalitatea de sanse.
instruire privind comunicarea
interna si externa, 1 actiune pe
parcursul a 2 zile

Obiectivul general al proiectului
propus consta in dezvoltarea
capacitatii de planificare strategica la
nivelul autoritatilor locale din judetul
Dambovita.
Acest obiectiv se coreleaza cu
obiectivul specific al Domeniului
Major de Interventie care consta
(printre altele) in dezvoltarea
capacitatii de formulare a politicilor
publice si de planificare strategica.
Obiectivul proiectului se incadreaza si
in obiectivele Solicitantului, avand in
vedere ca una din atributiile
consiliului judetean este aceea de
dezvoltare socio-economica a
judetului, planificarea strategica,
respectiv elaborarea strategiei de
dezvoltare durabila fiind un prim pas.

Rezultatele preconizate a se atinge
sunt urmatoarele:
- derularea a 2 serii de curs in
domeniul Elaborarii Strategiilor Locale
de Dezvoltare, fiecare serie avand un
numar de 25 participanti / in total 50
persoane participante la cursuri;
programa de curs va contine
urmatoarele capitole: documente
standard (chestionare) utilizate in
analiza socio ¿ economica, evaluarea
situatiei existente, continutul
strategiilor, durata de viata,
determinarea obiectivelor de
dezvoltare si detalierea lor,
incadrarea strategiei locale in cea
judeteana si regionala, plan de
actiune, plan de comunicare, analiza
nevoilor si a potentialului pe sectoare,
analiza SWOT, temele orizontale:
egalitatea de sanse si dezvoltarea
durabila; scopul trainingului este de a
familiariza personalul de la primarii cu
intocmirea strategiilor pentru ca
acestea sa fie actualizate continuu si
sa se reduca cheltuielile cu expertiza
in domeniu
- concepere si editare Ghid pentru

Grupul tinta al proiectului il reprezinta
1. Managementul proiectului
un numar de 11 angajati - functionari
2. Achizi¿ii de bunuri ¿i servicii
publici - ai Administratiei publice
3. Ini¿ierea ¿i constituirea
locale Ineu, din cadrul urmatoarelor
parteneriatului
compartimente: serviciul achizitii
4. Elaborarea strategiei de dezvoltare
publice, urbanism, asistenta sociala,
5. Instruire
compartimentul agricol, serviciul de
6. Publicitate/informare
evidenta populatiei, compartimentul
7. Audit
IT, etc.

Grupul tinta al proiectului este format
din angajatii primariilor celor 89
unitati administrativ teritoriale de pe
raza judetului Dambovita, indiferent
daca au statutul de functionar public
sau personal contractual. In grupul
1.Initierea proiectului, organizarea
tinta vizat intra personalul de la
echipei de proiect si asigurarea
primariile de municipii, comune si
managementului proiectului
orase. Se estimeaza un numar de
2.Organizarea procedurilor de
peste 1.000 functionari ca si grup
achizitie publica si asigurarea bazei
tinta.
materiale a proiectului
Dintre acestia se vor alege persoanele
3.Instruire privind intocmirea
din primarii cu atributii in domeniul
strategiilor de dezvoltare locala
elaborarii strategiilor locale de
4.Elaborarea strategiei pentru
dezvoltare sau persoane delegate de
dezvoltarea durabila a judetului
catre primari care sa preia sarcinile
5. Elaborarea a 5 strategii de
legate de elaborarea strategiilor de
dezvoltare locala
dezvoltare locala. Acestia vor fi
6. Promovarea proiectului
beneficiarii directi ai activitatilor de
7. Auditarea proiectului
pregatire in domeniul strategiilor de
8. Raportari si evaluari
dezvoltare locala si de elaborare a
acestor strategii. Se estimeaza un
numar de peste 150 persoane care
vor intra in aceasta categorie de grup
tinta.
La activitatile de instruire in domeniul
elaborarii de strategii de dezvoltare
locala vor participa un numar de 50

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

12462

12653

12615

12372

Imbunatatirea
capacitatii de
planificare strategica a
autoritatilor
administratiei publice
locale din comuna
Vorniceni, judetul
Botosani

Pasi spre viitor elaborarea strategiei de
dezvoltare a comunei
Ohaba Lunga

Strategia de dezvoltare
durabila a micro - zonei
de vest a judetului
Braila

Strategia de dezvoltare
a Comunei Apata

CONSILIUL LOCAL
VORNICENI

Comuna Ohaba
Lunga

Unitatea
Administrativ
Teritoriala a
Comunei Mircea
Voda

Primaria comunei
Apata

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

CORLECIUC
OVIDIU

Ion LAZARESCU

Mosescu
Alexandru

Iuliu BOLONI

231563512

0723.674.295

0239/669.583

0268.284.504

primaria_vorniceni@yahoo.com

primariaohabalunga@yahoo.com

primaria.mirceavoda@yahoo.com

primaria57apata@yahoo.com

551879

256580

316945

256500

540841.42

251000

310345

251113.5

8-Feb-10

1-Jan-10

10-Oct-09

1-Jan-10

8-Feb-11

Ca urmare a derularii activitatilor
acestui proiect, se vor obtine
urmatoarele rezultate imediate:
-1 sondaj de opinie realizat
-1 strategie de dezvoltare durabila
realizata si aprobata prin act
administrativ
-1 pagina web realizata
-dotarea cu 5 laptopuri, 8
imprimante, 1 multifunctionala laser
Intarirea capacitatii de reglementare
monocrom cu fax, 1 copiator,
si planificare strategica a
consumabile (cartus tonner, hartie,
administratiei publice locale din
dosare, etc.)
comuna Vorniceni in vederea
-1 leasing mijloc de transport
imbunatatirii politicilor publice la nivel
(microbuz)
local, cu impact asupra cresterii
-1 retea wireless
calitatii serviciilor publice oferite
-1 software specializat pentru
cetatenilor.
accesul la legislatie actualizata in timp
real
-cursuri de instruire (10 zile) pentru
grupul tinta, in cadrul a 2 module:
Planificare strategica (5 zile) si
Managementul politicilor publice (5
zile)
-50 de afise de prezentare si
promovare a proiectului
-2 bannere
-2 comunicate de presa publicate in

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat de administratia publica
locala din comuna Vorniceni, judetul
Botosani, respectiv:
-Conducerea Primariei comunei
Vorniceni (primar, viceprimar,
1Obtinerea finantarii
secretar)
nerambursabile
-functionari publici si personal
2Organizarea administrativa a
contractual din cadrul aparatului de
implementarii
specialitate al primarului comunei
3Instruire specializata a resurselor
Vorniceni
umane
-Consiliul Local Vorniceni, alcatuit din
4Consultanta in managementul
13 consilieri alesi
proiectului finantat
-Serviciile publice aflate in
5Elaborarea Strategiei de dezvoltare
subordinea Primariei
durabila a comunei Vorniceni
In afara de grupul tinta, in randul
6Promovarea si publicitatea
beneficiarilor directi se vor inscrie si:
proiectului
- locuitorii comunei Vorniceni (4.896
7Evaluarea si monitorizarea
locuitori) care vor beneficia de servicii
proiectului.
publice imbunatatite
8Inchiderea proiectului
- membrii echipei de implementare a
proiectului, care vor dobandi noi
competente in derularea proiectelor
finantate prin Fondurile Structurale
(Fondul Social European)

Aprobat

Proiectul nostru a luat in calcul si
grupurile vizate indirect, pe termen
Conferinta de presa de lansare a
proiectului, promovare, mediatizare,
publicitate, achizitii publice,
colectarea informatiilor, analiza si
prelucrarea datelor pentru elaborarea
situatiei actuale si diagnoza spatiului,
Autoritatile publice locale - Consiliul
adunari cetatenesti, elaborarea
Local al comunei Ohaba Lunga,
strategiei de dezvoltare, tiparirea
Primaria comunei Ohaba Lunga.
strategiei, servicii de instruire
dezvoltarea durabila si egalitate de
sanse, prezentarea multimedia a
strategiei, conferinta de promovare a
schimbului de bune practici, auditul
proiectului, conferinta de presa de
incheiere a proiectului.

Aprobat

10-Oct-10

1. Analiza diagnostic (SWOT) a
microzonei de vest a judetului Braila
2. Trasarea directiilor strategice si
1. Elaborarea strategiei de dezvoltare
stabil;irea obiectivelor
durabila a microzonei de vest a
3. Planul de masuri in vederea
judetului Braila
dezvoltarii microzonei
2. Furnizarea de echipamente
Obiectivul general al proiectului il
4. Portofoliul de proiecte in toate
computerizate si mobilier
constituie imbunatatirea capacitatii
domeniile de activitate pentru
3. Instruirea reprezentantilor UAT
UAT a celor 3 comune partenere, de
perioada 2010-2015
Unitatile Administrativ Teritoriale ale
Comunelor Mircea Voda, Ciresu, si
formulare a politicilor publice, a
5. Adoptarea strategiei de catre
celor 3 comune care alcatuiesc micro Surdila Greci si a consilierilor locali
capacitatii de a realiza o mai buna
fiecare Consiliul Local
zona si anume: Mircea Voda, Ciresu, si
4. Promovarea proiectului si
reglementare si planificare strategica 6. Strategia tradusa in limba engleza
Surdila Greci.
diseminarea rezultatelor
in cadrul mocro-zonei de vest a
pentru promovarea ei si pentru
5. Managementul general al
judetului Braila.
promovarea oprtunitatilor de
proiectului
dezvolltare durabila a localitatii
6. Managementul financiar al
7. 250 de exemplare tiparite bilingve,
proiectului
pe care vor aparea elementele
obligatorii de identitate conform
Manualului de Identitate Vizuala
6.

Aprobat

1-Jan-11

Obiectivul general al proiectului il
La finalul proiectului administratia va
reprezinta dezvoltarea, la nivelul
avea ca instrumente de lucru
administratiei publice locale din
urmatoarele documente: Strategia de
Grupul tinta este adminsitratia
Redactarea cererii, achizitii bunuri,
Comuna Apata, a capacitatii de
dezvoltare durabila a localitatii,
publica locala, aparatul legislativ si realizarea materialelor de promovare,
formulare a politicilor publice,
incluzand, ca anexa si in
executivul, respectiv 13 consilieri
seminarii, realizare analiza SWOT si
transformand autoritatea locala din
complementaritate cu sectiunea de locali si 25 de persoane din aparatul
conceperea unei strategii de
prestator de servicii in manager local,
urbanism, PUG-ul localitatii actualizat;
executiv.
dezvoltare locala, audit.
implicat direct in dezvoltarea
Analiza SWOT; Analiza dignostic a
durabila, bazata pe strategie, a
sitiei actuale.
localitatii.

Aprobat

31-Dec-10

Dezvoltarea durabila a comunei
Ohaba Lunga prin cresterea calitatii
deciziilor in administratia publica
locala si prin formularea clara a
politicilor publice.

- o Strategie de Dezvoltare a comunei
Ohaba Lunga pentru perioada 2010 2017
- 80 de exemplare tiparite din
Strategie de Dezvoltare a comunei
Ohaba Lunga
- 4 comunicate de presa publicate
contra cost intr-un cotidian regional
- 500 chestionare
- 1 banne

1

1

1

1.1

1.1

1.1

12694

12459

12788

Elaborarea strategiei de
dezvoltare locala a
orasului Livada

Dezvoltare durabila in
mediul rural - strategii
de dezvoltare locala
pentru patru comune
din judetul Bihor

EVOLUTIE, IMAGINE,
PREVIZIUNI DE VIITOR ,
STRATEGII DE
DEZVOLTARE LOCALA A
ORASULUI GURA
HUMORULUI

ORAS LIVADA

Comuna Chislez

ORASUL GURA
HUMORULUI

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

SEBESI IOAN

0261-840083

akordnaci@yahoo.com

473320

463853.6

1-Feb-10

1-Apr-11

Proiectului are ca obiectiv general
cresterea performantei administrative
si dezvoltarea capacitatii de formulare
a politicilor publice la nivelul
administratiei publice locale a orasului
Livada, prin elaborarea unei strategii
de dezvoltare locala pe un orizont de
timp de 10 ani, care sa ofere cadrul
dezvoltarii strategice si o mai buna
reglementare si fundamentare a
politicilor locale.
Propunand sa contribuie la cresterea
performantei administrative si la
dezvoltarea capacitatii de formulare a
politicilor publice la nivelul
administratiei publice locale a orasului
Livada, proiectul este in concordanta
cu obiectivul specific al domeniului
major de interventii 1.1 din cadrul PO
DCA.

TRIPO Stefan

GRAUL IRINA

0731 322105

0230.235.352

romkid2007@gmail.com

primariahumor.secretariat@netp

594190

533353.7

582306.2

518953.15

10-Oct-09

10-Oct-09

10-Jan-11

10-Oct-10

Obiectivul general al proiectului il
constituie cresterea performantei
administrative si dezvoltarea
capacitatii de formulare a politicilor
publice a autoritatilor administratiei
publice locale a patru comune
invecinate din judetul Bihor, prin
elaborarea strategiilor de dezvoltare
locala pentru urmatorii 10 ani, care sa
ofere cadru comun pentru
dezvoltarea durabila locala si
microregionala, respectiv o mai buna
reglementare si fundamentare a
politicilor locale la nivelul celor patru
comune implicate.

In conformitate cu activitatile
propuse, proiectul va avea
urmatoarele rezultate concrete:
-o conferinta de lansare a proiectului
cu participarea a min. 40 de persoane,
-3 comunicate de presa emise pe
parcursul proiectului la jaloanele
importante ale proiectului,
-250 afise, 1500 pliante, 2000 brosuri
de prezentare a proiectului,
-3000 de carti postale, 500 de
calendare, 500 de calendare de masa,
100 de mape, 500 de cesti, 500 de
pixuri, 2 bannere,
-un site al proiectului,
-un ghid metodologic utilizat in
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, realizat de catre
firma de consultanta subcontractata
pentru elaborarea strategiei,
-o documentatie aferenta etapei de
culegere a datelor si informatiilor cu
privire la principalele domenii ale
dezvoltarii locale,
-un studiu diagnostic privind situatia
existenta,
-o analiza SWOT a orasului Livada,
-a harta a factorilor interesati creata

Beneficiarii directi ai rezultatelor
1.Manage-mentul proiectului
proiectului vor fi personalul primariei
2.Achizitii
orasului Livada, in total 91 de
3.Organizarea conferintei de lansare
persoane, care vor avea la dispozitie o
a proiectului
strategie de dezvoltare locala valabila
4.Activitati de informare si
pentru o perioada de 10 ani.
publicitate
5.Alegerea si contractarea firmei de
Grupul tinta implicat direct in
consultanta pentru elaborarea
implementarea proiectului este
strategiei de dezvoltare locala
alcatuit din 14 persoane, functionari
6.Desfasurarea procesului de
publici si personal contractual din
planificare strategica pentru
cadrul primariei orasului Livada, care elaborarea strategiei de dezvoltare
isi desfasoara activitatea in domenii
locala a orasului Livada pentru
diferite (cabinetul primarului;
urmatorii 10 ani
cabinetul viceprimarului;
6.1Pergatirea procesului de
compartimentul agricol, cadastru si
elaborare a strategiei de dezvoltare
fond funciar; compartiment
locala
administratie publica locala, juridic, 6.2Culegerea datelor si informatiilor
contencios, arhiva, registratura,
cu privire la principalele domenii ale
resurse umane; directia de asistenta
dezvoltarii locale
sociala; compartiment urbanism,
6.3Elaborarea documentelor
amenajarea teritoriului, autorizatii de strategice pentru dezvoltarea durabila
constructii, administrarea domeniului
a orasului Livada
pubic si privat; compartiment
6.3.1Analiza situatiei existente
impunere, constatare, control,
6.3.2Stabilirea obiectivelor de
evidenta veniturilor, urmarire si
dezvltare, dezvoltarea unei strategii
executare silita; compartiment
pe obiectivele strategice de
financiar contabil, salarizare, buget si
dezvoltare si operationale
1. Managementul proiectului
2. Lansarea oficiala a proiectului
3. Achizitii de echipamente
4. Activitati continue de informare si
Grupurile vizate direct de
publicitate
-o conferinta de lansare a proiectului
implementarea si rezultatele
5. Instruirea personalului pentru
cu participarea a min. 30 de invitati,
proiectului reprezinta personalul
cresterea capacitatii de planificare
-7 comunicate de presa emise pe
autoritatilor administratiei publice
strategica
parcursul proiectului la jaloanele
locale ale comunelor Chislaz, Ciuhoi,
6. Elaborarea strategiilor de
importante ale proiectului,
Derna si Tauteu, in total 128
dezvoltare locala pentru localitatile
-200 de afise, 1500 de pliante, 1500
persoane, functionari publici si
Chislaz, Ciuhoi, Derna si Tauteu
de brosuri de prezentare a proiectului
personal contactual din cadrul
7. Realizarea publicatiilor pentru
di
primariilor.
diseminare
8. Inchiderea oficiala a proiectului
9. Raportare in conformitate cu
cerintele referitoare la raportari din
Ghidul Solicitantului

1. Echipa de Implementare a
proiectului; 2. Comunicat de presa; 3.
Afise de informare a populatiei; 4.
Prezentare post TV local; 5. Etichete
pentru marcarea mijloacelor fixe; 6.
Curs in domeniul planificarii strategice
si al bugetarii de programe; 7. Numar
Regenerarea calitatii proceselor
de participanti instruiti; 8.
decizionale la nivelul Consiliului Local
Dezvoltarea de noi abilitati ale
al orasului Gura Humorului.
grupului tinta in ceea ce priveste
planificarea strategica si bugetarea de
programe - rezultat calitativ.
1. Numar de participanti instruiti; 2.
Dezvoltarea de noi competente ale
grupului tinta in ceea ce priveste
politicile publice - rezultat calitativ.

1. Consultanta si instruire in domeniul
planificarii strategice pe termen
mediu si lung si al bugetarii de
programe
2. Consultanta si instruire pentru
elaborarea si implementarea unui set
de instrumente, metode, proceduri si
a unui cadru institutional specific unei
Grupul tinta vizat in mod direct de
abordari orientate catre politici
implementarea si rezultatele
publice
proiectului este format din 11
3. Colectarea informatiilor, evaluarea
persoane - functionari publici si
si analiza datelor necesare pentru
personal contractual ai Consiliului
elaborarea situatiei actuale
Local al Orasului Gura Humorului, cu
4. Prelucrarea datelor si realizarea
posibilitatea implementarii si la alte
design-ului strategiei de dezvoltare
administratii publice din regiunea de
locala a orasului Gura Humorului
dezvoltare Nord - Est, dar si, prin
5. Consultare publica in vederea
intermediul schimbului de bune
elaborarii/definitivarii Strategiei de
practici, in cadrul altor unitati
dezvoltare locala a orasului Gura
administrativ teritoriale.
Humorului
6. Definitivarea Strategiei de
dezvoltare locala a orasului Gura
Humorului si aprobarea acesteia de
catre Consiliul Local
7. Organizarea unei conferinte de
presa finale
8. Auditul financiar al proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

12428

12165

12875

12789

Administratii locale
eficiente pentru
dezvoltarea durabila a
judetului Alba

Planificare strategica
pentru dezvoltarea
comunei Chiojdeni in
perioada 2010 - 2015

Imbunatatirea
procesului de luare a
deciziilor in Comuna
Jaristea prin dezvoltare
si planificare strategica

ACTUALIZAREA
STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALA
DURABILA A COMUNEI
PREJMER

Consiliul Judetean
Alba

CONSILIUL LOCAL
CHIOJDENI

Comuna Jaristea

UAT Comuna
Prejmer

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Vilcea Viorica

Serban PÂRLOGEA

Toma CatalinDumitru

Sima Mihaiela
Liliana

0258 813380

0237.241.008

0755.154.777

0268/362 003

vioriro@yahoo.com

primariachiojdeni@yahoo.com

primaria_Jaristea@yahoo.com

mihaelaliliana.sima@ yahoo.com

519200

252468

369807.68

313677.71

508816

244893.96

362411.53

307404.16

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Nov-09

10-Oct-09

Impactul proiectului propus se
concretizeaza in urmatoarele:
1.capacitate administrativa crescuta
la nivelul administratiilor locale care
va facilita elaborarea si utilizarea
instrumentelor programatice realizate
in mod participativ;
2.acumularea de informatii si
cunostinte de catre toti cei ce fac
parte din grupurile tinta,
imbunatatind abilitatile de planificare
strategica participativa si dezvoltare
durabila;
3.insusirea unor cunostinte specifice
despre politicile publice si modalitati
de antrenare a publicului la
elaborarea politicilor publice;
4.toate localitaaile judetului vor fi
capabile sa utilizeze si sa gestioneze
strategiile de dezvoltare;
5.crearea unor structuri asociative,
parteneriate bazate pe necesitati si
prioritati realiste si corect identificate;
6.dezvoltarea abilitaailor de
comunicare si a lucrului in echipa
pentru angajatii autoritaailor publice
si a retelei de agenti de dezvoltare;
7.consolidarea legaturilor dintre

1. Realizarea diagnozei judetului
privind capacitatea administrativa a
autoritatilor locale
2. Pregatirea implementarii
Principalele entitati vizate de proiect
3. Realizarea achizitiilor pentru bunuri
sunt:
si servicii
-reprezentanti ai administratiilor
4. Instruirea personalului autoritatilor
locale din comune si orase 120 de
locale in planificare strategica si
angajati functionari publici si personal
dezvoltarea abilitatilor pentru
contractual care vor fi instruiti
implementarea strategiilor
teoretic si practic in planificare
5. Elaborarea planurilor strategice in 9
participativa, politici publice,
localitati ale judetului Alba
implementarea strategiilor;
6. Actualizarea planurilor strategice in
-administratiile publice din 63 de
6 localitati ale judetului Alba si
localitati ale judetului;
actualizarea strategiei judetene
-cetateni participanti la planificarea
7. Promovarea proiectului si
participativa peste 200 de participanti
diseminarea rezultatelor
8. Monitorizarea proiectului, evaluare
si control
9. Managementul proiectului

1-Sep-10

Cresterea capacitatii administrative la
nivelul autoritatilor publice locale din
judetul Alba pentru elaborarea si
utilizarea instrumentelor
programatice realizate participativ,
imbunatatirea actului decizional bazat
pe prioritatile comune ale cetatenilor

1-Sep-10

Contractarea serviciilor de
consultanta aferente obtinerii
finantarii nerambursabile, organizarea
Beneficiari directi - 7 angajati din
procedurii de licitatie publica pentru
-1 planificare multianula realizata si cadrul primariei (functionari publici si
- Imbunatatirea capacitatii de
contractarea serviciilor de
editata;
personal contractual).
planificare strategica a 7 angajati din
management de proiect, contractarea
-1 plan de actiune pentru perioada
Beneficiari indirecti:
Primaria comunei Chiojdeni, prin
serviciilor de consultanta pentru
2010-2015 elaborat;
-11 consilieri locali;
instruirea în managementul strategic
realizarea strategiei de dezvoltare
- 2.525 cetateni consultati in procesul -2 persoane din conducerea primariei
si implicarea directa in elaborarea
locala, pentru achizitia de mijloace
de elaborare a strategiei;
(primar si viceprimar);
strategiei de dezvoltare locala, pe
tehnice si consumabile, elaborarea
-7 angajati din Prim¿ria comunei
-10 agenti economici si 5
durata a 4 luni;
materialelor informative, furnizarea
Chiojdeni instruiti in managementul
reprezentanti ai institutiilor publice
- Realizarea planului d
serviciului de realizare a strategiei si
strategic (funct
din comuna;
de initiere a functionarilor din
-2.525 locuitori ai comunei.
primarie in managementul strategic,
monitorizarea si evaluarea
proiectului, diseminarea rezultatelor.

1-Nov-10

Cresterea calitatii deciziilor in
administratia publica locala din
comuna Jaristea prin consolidarea
cadrului de responsabilizare a
cetatenilor in vederea definirii
principalelor directii de dezvoltare
strategica si eliminarea dependentei
de o economie cvasi-monovalenta.

10-Oct-10

-strategie de dezvoltare locala
elaborata
-strategie de dezvoltare a comunei
Jaristea pentru perioada 2010 -2015
aprobata de Consiliul Local
-metodologie care include
instrumente, tehnici si proceduri de
punere in practica a strategiei
-24 de angajati

1. Administratia publica locala va avea
un document programatic, elaborat in
conformitate cu contextul
Dezvoltarea capacitatii administratiei institutional si socio-economic actual
publice locale de a realiza o mai buna din care face parte Comuna Prejmer,
planificare strategica si a capacitatii fundamentat pe studii prospective pe
de dezvolta parteneriate intertermen lung.
institutionale
2. Formarea personalului
3. Sistem informatic pentru
implementarea strategiei

24 functionari publici si personal
contractual din Primaria Comunei
Jaristea

Grupul tinta vizat direct de rezultatele
proiectului este compus din:
2.4.1. functionarii publici si personalul
contractual al administratiei publice
locale, dupa cum urmeaza: 9
persoane vor fi instruite in domeniul
planificarii strategice (2 zile), 14 de
persoane vor participa la ateliere de
lucru pe temele dezvoltare durabila si
egalitate de sanse (1 zi).

-Constituirea Comitetelor Operativ
Consultative Locale ( COCL-urile)
-Program de instruire a grupului
tinta
-Elaborarea strategiei de dezvoltare
locala
-Dezbateri publice in comunitate
-Conferinta de promovare si
diseminare

1. Constituirea echipei de
implementare
2. Informare, comunicare si
publicitate la inceperea proiectului
3. Implementarea si monitorizarea
implementarii proiectului
4. Achizitia studiilor prospective
5.Identificare, de catre functionarii
publici, a problemelor diverselor
categorii de populatie defavorizata
6. Instruirea personalului, pe temele:
planificare strategica, dezvoltare
durabila, egalitate de sanse
7.Actualizarea strategiei
8. Activitati de constientizare
9. Aprobarea strategiei actualizate
10. Traducerea, multiplicarea si
tiparirea strategiei
11. Achizitii IT necesare implementarii
strategiei
12. Promovarea proiectului
13. Informare, comunicare si
publicitate la incheierea proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

2

1

1.1

2.1

1.1

12777

14692

12836

Startegia de dezvoltare
locala durabila a
Consiliul local Salcia
comunei Salcia

Eficienta, calitate ,
promptitudine in cadrul
Directiei Generale de
Asistenta Sociala si
Protectia Copilului
Hunedoara

Consiliul Judetean
Hunedoara

Elaborarea Strategiei de
Dezvoltare a Judetului Consiliul Judetean
Cluj pentru perioada
Cluj
2014-2020

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Cecilia SUNA

Mircea loan I.
Molot

Alin Paunel TISE

0247.338.251.750

0254/220120

0264.593.677

prim2008sal@yahoo.com

dezvoltarehd@gmail.com

alin.tise@cjcluj.ro

371703.2

987871.81

841654.29

364269.14

968114.37

824821.2

1-Jan-10

1-Mar-10

1-Dec-09

31-Dec-10

1-Mar-11

1-Nov-10

-Realizarea Strategiei de Dezvoltare
Locala Durabila a comunei;
-Cresterea responsabilizarii
angajatilor Administratiei Publice
Imbunatatirea durabila a capacitatii
Locale;
institutionale a Administratiei Publice
-Instruirea functionarilor Primariei in
Locale Salcia.
vederea accesarii programelor
finantarilor
neramburasabile europene;
-

Grupul tinta al prezentului proiect
este Administratia Publica Locala Primaria Salcia, Consiliul Local,
angajatii Primariei, si serviciile publice
locale.

Rezultatele proiectului decurg din
obiectivul general/scopul enuntate si
reprezinta consecinta directa a
implementarii activitalilor planificate.
Categoria I - Management si
tehnici/instrumente de management:
- sistem de management analizat si
diagnosticat, pe urmatoarele
componente: organizatorica,
Grupul tinta pe care proiectul il
decizionala, informaitionala si
Perfeclionarea structurilor si
vizeaza in mod direct este "serviciul
metodologica; raport de "Analiza
proceselor manageriale din cadrul
descentralizat dintr-unul
Diagnostic" elaborat (activitatea 10);
Direcliei Generale de Asistenla Socials
din sectoarele prioritare", cel social,
- tablouri de bord pe niveluri
si Proteclia Copilului Hunedoara,
adica Directia Generala de Protectia
ierarhice, proiectate, implementate si
pentru eficientizarea implementarii
Copilului si Asistenta Sociala
integrate, in cadrul Directiei
politicilor si strategiilor
Hunedoara, cu multitudinea de
(activitatile 15 si 16);
descentralizate de asistenla sociala la
resurse umane de care dispune si cu
- sistem de indicatori de performanta
nivel judelean si local.
diversitatea de servicii sociale pe care
specifici DGASPC, proiectat si
le ofera.
implementat (activitatea 19);
- studiu de optimizare a structurii
organizatorice a DGASPC, elaborat
(activitatea 25).
Categoria II - Metodologii, manuale,
ghiduri:
- manual de proceduri pentru
planificarea strategica a resurselor
umane, materiale si financiare,
realizata (activitatea 12);

Elaborarea Cererii de Finantare
Managementul Proiectului
Pregatirea, organizarea si derularea
procedurilor de achizitii publice
Achizitia de echipamente si aplicatii
informatice
Stabilirea conceptului, realizarea
grafica si tehnoredactarea
materialelor publicitare si de
informare
Dezvoltare / actualizare web-site
Productie materiale publicitare si de
informare
Prezentarea Proiectului
Curs 1 Managementul Proiectului
Curs 2 IT si utilizare PC
Seminar 1 ¿Dezvoltarea Durabila
Conferinta ¿Dezvoltarea Durabila¿
Analiza situatiei existente Si stabilirea
obiectivelor
Curs 3 Fonduri Structurale
Elaborarea Strategiei Locale de
Dezvoltare Durabila
Seminar 2 ¿Egalitatea de sanse si
nediscriminare¿
Curs 4-Achizitii publice si
Managementul bugetelor
Audit ti contractare in
1. Selectie consultant
vederea realizarii dosarului de
finantare
2. Selectie furnizori materiale
publicitare
3. Seleclie furnizori intretinere si
actualizare si dezvoltare de aplicatii
informatice
4. Seleclie furnizori materiale
consumabile
5. Seleclie furnizori de training
6. Selectie furnizori servicii
consultanta manageriala
7. Management de proiect
8. Promovare prin publicitatesi
intormare si constientizare
9. Organizare seminar cu tema
"Egalitatea de sanse in serviciile
publice de asistenta
sociala si protectia copilului"
10. Diagnosticarea sistemului de
managemen si elaborare Raport de
Analiza Diagnostic
11. Training management participativ
12. Manual de proceduri pentru
planificarea strategica a resurselor
umane, materiale si
financiare

Beneficiarii directi ai rezultatelor
proiectului sunt institutii de la nivelul
Proiectul isi propune sa contribuie la
administratiei publice centrale si
cresterea calitatii deciziilor in
- Organizarea intalnirilor echipei de
- 6 ateliere de lucru (combinate cu locale, inclusiv servicii deconcentrate,
administratia publica de la nivelul
management si implementare a
sesiunile de instruire) pentru
cu sediul sau cu aria de competenta in
judetului Cluj, prin dezvoltarea
proiectului
elaborarea Strategiei de Dezvoltare, judetul Cluj, in activitatile prevazute
competentelor de formulare de
- Pregatirea dosarelor de achizitie
inclusiv a portofoliului de proiecte
fiind implicati functionari publici si
politici publice, de planificare
publica si organizarea procedurilor
prioritare
personal contractual al acestor
strategica si de dezvoltare de
legale de achizitii
- 1 strategie de dezvoltare a judetului institutii. Grupul tinta vizat activitatile
parteneriate inter-institutionale,
- Organizarea conferintei de lansare a
elaborata in cadrul proiectului,
proiectului este de circa 35 de
precum si a instrumentelor de
proiectului
inclusiv un portofoliu de proi
functionari publici si personal
fundamentare a initiativelor de politici
- Activitati de informare si pu
contractual ai structurilor
publice.
administratiei publice centrale si
locale din judetul Cluj.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

2

1

1.1

1.2

1.1

2.2

1.1

12869

12922

12923

Noi directii de
dezvoltare pe termen
mediu si lung pentru
orasul Negresti Oas

Orasul Negresti-Oas

Planificare strategica
Primaria
revizuita in noul context Municipiului Rosiorii
socio-economic
de Vede

Instrumente si actiuni
specifice pentru
implementarea
strategiei de dezvoltare
locala

Comuna Gorgota

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

13264

Modernizarea serviciilor
publice de informare si
Ministerul Muncii,
autoritate a
relationare cu cetatenii
Familiei si Protectiei administratiei publice
din cadrul Ministerului
Sociale
centrale
Muncii Familiei si
Protectiei Sociale

13377

Masurarea costurilor
administrative si
identificarea sarcinilor
administrative aferente
legislatiei in domeniul
reglementat de MTI

Secretariatul
General al
Guvernului

autoritate a
administratiei publice
centrale

Lenuta SARCA

Nutu Ion

Ionita Veronica

Razvan Andrei
CONDURATEANU

IONUT PAVEL

0261.854.845

0247 466250

0244 474041

021.315.65.63

213191521

sarca_lenuta@yahoo.com

postmaster@primariarosioriidev

primar@gorgota.ro

rc@mmuncii.ro

ionut.pavel@gov.ro

566202.33

622277.33

403831.57

8651387.3

5400000

554878.28

609831.78

395754.94

7353679.21

4590000

1-Dec-10

1-Dec-09

1-Dec-09

1-Jan-10

1-Feb-10

1-Nov-11

Rezultate obtinute prin activitatea 3:
- un curriculum de pregatire a
angajatilor primariei in domeniul
elaborarii politicilor publice si
planificarii strategice;
- 55 de functionari instruiti prin
cursuri de scurta durata in domeniul
politicilor publice si planificarii
strategice (modulele M1, M2, M3);
- 25 de functionari instruiti in
Dezvoltarea capacitatii de formulare a
domeniul dezvoltarii durabile si
politicilor publice si de planificare
egalitatii de sanse; dezvoltarea de
strategica la nivelul administratiei
parteneriate ( seminariile S1 si S2).
publice a orasului Negresti Oas.
Rezultate obtinute prin activitatea 4:
- un protocol de colaborare interinstitutionala privind schimbul de
experienta cu o institutie similara
dintr-o tara membra UE;
- 10 angajati ai primariei participanti
la vizita de studiu
Rezultate obtinute prin activitatea 5:
- strategie de dezvoltare locala
revizuita si aprobata

1-Nov-10

-1 Strategie aprobata
- 3 Analize SWOT realizate
-80 de functionari instruiti prin cursuri
Dezvoltarea capacitatii de formulare a
de scurta durata în domeniul
politicilor publice si de planificare
Primaria municipiului Rosiorii de
politicilor publice si planificarii
strategica la nivelul administratiei
Vede, precum si personalul aparatului
strategice
publice a municipiului Rosiorii de
de specialitate al acesteia
-30 de functionari instruiti in
Vede
domeniul dezvoltarii durabile si
egalitatii de sanse
-2

1-Nov-10

1-Jan-11

1-Jul-11

O strategie de dezvoltare locala
revizuita
Un plan strategic operational elaborat
si aprobat
Imbunatatirea capacitatii de realizare
O analiza SWOT realizata
a planificarii strategice, de dezvoltare
17 de angajati ai primariei Gorgota
a parteneriatelor inter-institutionale
instruiti
si a politicilor publice
7 module de curs livrate
1000 de exemplare ale ghidului de
bune practici tiparite si distrribuite

Pregatirea cererii de finantare
nerambursabila
Organizarea managementului
proiectului
Instruirea specializata a functionarilor
Grupul tinta vizat direct de
in domeniul elaborarii politicilor
implementarea si rezultatele
publice si planificarii strategice
proiectului este Primaria orasului
Organizarea unei vizite de studiu si de
Negresti Oas, precum si personalul
schimb de bune practici in domeniul
aparatului de specialitate al acesteia
elaborarii politicilor publice si
(functionari publici si contractuali, de
planificarii strategice, intr-o institutie
conducere si de executie), implicat
similara dintr-o tara UE.
sau care va fi implicat in procesul de
Revizuirea Strategiei de dezvoltare
elaborare a politicilor publice, a
locala a orasului Negresti Oas
coordonarii si monitorizarii
Organizarea unei conferin¿e privind
implementarii acestora.
prezentarea Strategiei revizuite de
dezvoltare locala
Comunicarea si informarea cu privire
la proiect
Monitorizarea si evaluarea proiectului

17 functionari publici si personal
contractual din primaria Gorgota

Grupul tinta vizat direct de activitatile
proiectului este format din:
a. 30 de angajati (functionari publici
sau personal contractual) ai MMFPS si
institutiilor din subordine/sub
autoritatea MMFPS de la nivel central
b. 70 de functionari publici sau
personal contractual, inclusiv personal
de conducere, cu atributii în domeniul
informarii si comunicarii în MMFPS, cu
- un studiu privind performanta
atributii in domeniul vizat de
Obiectivul general al proiectului este
furnizarii serviciilor de informare si
activitatile de formare.
de a imbunatati calitatea si
relationare cu cetatenii
c. Toti cei 100 de funtionari vor
eficacitatea serviciilor de informare
- un manual de comunicare al MMFPS
beneficia de module de instruire (4
oferite cetatenilor, in vederea
- un portal informational al MMFPS
module pentru câte 25 de persoane),
cresterii transparentei administratiei
adaptat nevoilor de informare ale
iar din cei 100, 30 vor participa la
publice si a increderii cetatenilor in
cetatenilor si 3 portaluri dedicate
vizite de studiu (2 vizite pentru câte
serviciile publice oferite.
- 9 infokioskuri
15 persoane);
d. 25 de angajati (functionari publici
sau personal contractual) ai
structurilor MMFPS, membri
nominalizati prin Ordin de ministru ai
Comunitatii de practica pentru
absorbtia fondurilor europene
nerambursabile.
e. 5 functionari publici sau personal
contractual, membri ai Comunitatii de
practica care vor participa la stagii de

Elaborarea masurilor de simplificare
intreprinse de administratia publica
centrala din Romania in vederea
reducerii sarcinilor administrative
pentru operatorii economici.

-echipamente, birotica si consumabile Grupul tinta al proiectului este format
-evaluare cantitativa si calitativaa
din Ministerul Transportului si
tuturor celor 1746 de obligatii de
Infrastructurii si agentiile din
informare din domeniul de
subordine/in coordonare care au
reglementare selectat
identificat in prima etapa obligatiile
-vizite de lucru intr-un stat membru
de informare pentru operatorii
UE cu experienta in domeniu
economici aferente legislatiei
-materialele publicitare
nationale.

Aprobat

Aprobat

Achizitii publice
Managementul proiectului
Revizuirea strategiei
Program de instruire a grupului tinta
Dezbateri publice
Promovare
Audit
Schimb de bune practici

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

2

1.3

1.1

1.1

2.2

13846

13298

13208

11339

Organizarea modulelor
de pregatire achizitii
publice, limba engleza,
managementul
proiectelor pentru
functionarii publici din
cadrul Consiliului
Judetean Olt

Consiliul Judetean
Olt

Actualizarea su
adaptarea Strategiei de
Primaria Comunei
Dezvoltare a comunei
Selimbar
Selimbar in noul context
socio-economic

PLANIFICARE
STRATEGICA PRIN
COOPERARE
INTERJUDETEANA

Consiliul Judetean
Covasna

Servicii de calitate
furnizate de Primaria
Dumbraveni prin
implementarea solutiiei ORAS DUMBRAVENI
informatice de gestiune
documente si
registratura electronica

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

PAUL STANESCU

Indres Mihai

NEMES ELOD

IRIMIE GEORGETA

0249/431080

40(744)494964

746134950

269865326

cjolt@cjolt.ro

mihai_indres@yahoo.com

nemeselod@yahoo.com

primaria_dumbraveni@yahoo.com

605520

294920

892640

273436

593409.6

289021.6

874427

267967.28

1-Mar-10

10-Jan-10

1-Dec-09

8-Jan-10

1-Mar-11

10-Sep-10

1-Nov-10

8-Jan-11

-organizarea si desfasurarea a 3
module de pregatire pentru
functionarii publici de executie si
conducere din cadrul Consiliului
Cresterea eficacitatii organizationale
Jude¿ean Olt - achizitii publice,
la nivelul Consiliului Judetean Olt
managementul proiectelor, limba
engleza
-cresterea nivelului de cunostinte de
specialit

Obiectivul general al proiectului este
Imbunatatirea managementului
strategic la nivelul Administratiei
Publice Locale a Comunei Selimbar
prin instruirea si calificarea
personalului in vederea cresterea
capacitatii de formulare si
imbunatatire a politicilor publice, prin
cresterea capacitatii de planificare
strategica si implementare eficienta a
acestora.

Dezvoltarea durabila a capacitatii
administrative in judetele Covasna si
Harghita prin colaborarea
administratiilor publice judetene si
locale, prin instruirea personalului din
institutiile administrative astfel incat
sa realizeze o planificare strategica
mai adecvata.

1. O noua baza de date
2.O echipa de proiect eficienta si
transparenta
3.O noua Strategie de Dezvoltare
Durabila a comunei Selimbar
4.Personal calificat si specializat in
scopul oferirii unor servicii
competente
5.Incheierea unor parteneriate
strategice pentru dezvoltarea
politicilor publice

- 1 Strategie aprobata
- 1 Retea parteneriala functionala
-1360 zile instruire
- 1 analiza SWOT

1. Organizarea procedurii de atribuire
a contractului servicii pentru
modulele de pregatire pe loturi:
Lotul 1 modul limba engleza
Lotul 2 modul achizitii publice
Lotul 3 modul managementul
proiectelor
2. Desfasurarea modulelor de
pregatire
3. Organizarea procedurii de atribuire
a contractului bunuri - achizitie
Grupul tinta este reprezentat de 130
echipamente, licente
functionarii publici ai Consiliului
4. Achizitionare si receptie
Judetean Olt si 69 de functionari
echipamente, licente
publici din unitatile subordonate
5. Organizarea procedurii de atribuire
Consiliului Judetean Olt.
a contractului servicii promovare a
proiectului pe loturi:
Lotul 1 - organizare evenimente
promovare proiect
Lotul 2 - realizare materiale de
promovare a proiectului - afise si
mape de prezentare
6. Desfasurarea evenimentelor de
promovare si realizarea materialelor
de promovare
7. Auditarea proiectului
1. Constituirea echipei
2. Publicitate
3. Cercetare documentara
4. Formarea grupurilor de skateholderi consultarea acestora
5. Stabilirea obiectivelor si criteriilor
de dezvoltare strategica
6. Elaborarea unui studiu pentru
selectarea metodelor si a
instrumentelor de analiza adecvate
7. Revizuirea/ actualizarea strategiei
8. Editarea brosurilor informative
In cadrul acestui proiect grupul tinta
privind dezvoltarea durabila si
consta in personalul - 9 functionari
egalitatea de sanse
publici si 11 persoane angajate
contractual in Administrata Publica a 9. Pregatirea personalului din Primaria
Comunei Selimbar
Primariei Comunei Selimbar.
10. Elaborarea unei planificari
strategice locale orientata catre
dezvoltarea politicilor publice si a
parteneriatelor
11. Schimb de bune practici cu alte
institutii care au implementat
proiecte strategice de dezvoltare.
12. Organizarea unui seminar cu
tema: Dezvoltarea politicilor publice
13. Anunt in presa locala cu privirea la
rezultatele si incheierea proiectului
14. Auditul intregului proiect si

20 de angajati ai Consiliilor Judetene
Covasna si Harghita

1.Reorganizarea activitatii interne
(min. 5 departamente/procese:
Secretariat; Audiente; Achizitii
publice; Juridic; Urbanism, Stare
Civila), astfel incat -pe baza
informatiilor de bune practici si cu
sprijinul unui sistem informatic
1.Schimbul de bune practici si stagiu
modern - sa existe un birou CIC, ce Entitatile vizate de implementarea si
de practica
face fata unui volum de lucrari mai
rezultatele proiectului sunt
2.Revizuirea, dezvoltarea,
mare decat cel actual.
urmatoarele:
optimizarea structurilor care
2.Realizarea unei infrastructuri hard
-30 de functionari ai PRIMARIEI
gestioneaza serviciile publice
alcatuita din 1 server pentru sistemul
ORASULUI DUMBRAVENI care
Sa contribuie la cresterea eficientei si
3.Achizitie echipamente si software
informatic, 1 infokiosc, 1 router
lucreaza pentru a furniza servicii
eficacitatii administratiei publice in
necesare implementarii sistemului
pentru securizarea portalului web, 1
publice
beneficiul socio-economic al societatii
informatic
switch pentru extinderea retelei
-cetatenii ORASULUI DUMBRAVENI,
romanesti.
4.Instruire
interne, 1 multifunctional pentru
institutii publice cu care exista
5.Popularizare
scanarea documentelor, 3
comunicare
6.Monitorizarea si evaluarea
calculatoare (1 pentru CIC, 1 pentru
-frecvent (Consiliul Judetean /CJ,
proiectului
Juridic, 1 pentru Stare Civila)
Directii. alte primarii)
7.Management de proiect
conectate in reteaua existenta si care
se extinde.
3.Realizarea unui sistem software de
aplicatii cu performante in
gestionarea documentelor in format
digital, publicarea, transmiterea si
urmarirea documentelor din
institutie, generarea de rapoarte
specifice pentru fiecare dintre

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

2

2

1

1.3

2.2

2.2

1.2

15126

15548

11365

14719

Oficiul Roman pentru
Imigrari - dezvoltarea
competentelor
profesionale in vederea
cresterii eficientei in
plan organizational

Dezvoltarea
Metodologiei Modelul
Costului Standard
pentru cetateni

Implementarea unui
sistem inovativ de
management al
documentelor si
modernizarea centrului
pentru informarea a
cetatenilor in cadrul
primariei comunei
Giroc, judetul Timis

Implementarea unui
instrument modern de
masurare a
performantelor
activitatii caselor
judetene de pensii

Oficiul Roman
pentru Imigrari

Ministerul
Administratiei si
Internelor

comuna Giroc

Casa Nationala de
Pensii si alte
Drepturi de
Asigurari Sociale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Nelu POP

VIOLETA VLAS

Iosif Ionel Toma

Varna Sorin

021.410.76.70

213037080

0256-395648

021/317.17.61

ori@mai.gov.ro

violeta.vlas@mai.gov.ro

primariagiroc@yahoo.com

sorin.varna@cnpas.org

419610.4

6453618

1063341.15

2496283.36

356668.84

5485575.3

1042074.33

2121840.86

2-Sep-10

1-May-10

1-Jan-10

1-Mar-10

1-Sep-11

30-Apr-12

1-Jan-11

1-Sep-10

Imbunatatirea capacitatii
administrative a Oficiului Roman
pentru Imigrari prin dezvoltarea
competentelor profesionale ale
personalului necesare indeplinirii
atributilor prezente, in vederea
cresterii eficacitatii organizationale.

-8 persoane pregatite in urma
modulului privind dezvoltarea
Grupul tinta este reprezentat atat de
practicilor de management a
catre personalul din structurile
resurselor umane
centrale si locale ale ORI cu functie de
-60 de persoane pregatite in urma
conducere cat si de cel cu functie de
modulului privind dezvoltarea
executie, aproximativ 158 de
cunostintelor si abilitatilor
persoane.
manageriale precum si dobandirea de
catre acestia a c

Elaborarea metodologiei de curs,
derularea modulelor de pregatire.

15 angajati din cadrul Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara;
20 angajati din cadrul Oficiilor de
Cadastru si Publicitate Imobiliara din
judetele Maramures, Suceava si
Valcea;
20 reprezentanti ai unitatilor de
1 metodologie elaborata
politici publice din cadrul
1analiza privind identificarea cadrului
administratiei publice centrale;
optim necesar asigurarii unui proces
12 reprezentanti ai structurilor
Dezvoltarea de noi metodologii in
de simplificare coerent la nivelul
asociative ale autoritatilor
vederea imbunatatirii calitatii si
administratiei publice din Romania
administratiei publice locale
eficientei furnizarii serviciilor publice
300 brosuri
(Asociatia Municipiilor din Romania,
2 acte normative selectate în vederea
Asociatia Oraselor din România,
masurarii sarcinilor administrative
Asociatia Comunelor din Romania,
Uniunea Nationala a Consiliilor
Judetene din Romania);
30 angajati din cadrul Oficiilor de
Cadastru si Publicitate Imobiliara de la
nivelul judetelor, altele decat cele
pilotate;
10 reprezentanti ai organizatiilor
neguvernamentale din domeniu.

Activitatea de lucrul cu publicul la
nivelul Primariei comunei Giroc
modernizata;
1 Manual de implementare in vederea
modernizarii activitatii de lucru cu
publicul, realizat care sa contina
procedurile, informatiile si
formularele necesare;
1 program informatic de
managementul al fluxurilor
operationale, functional si
implementat in cadrul Primariei
comunei Giroc;
Imbunatatirea calitatii si eficientei
furnizarii serviciilor publice la nivelul Infrastructura hardware achizitionata
si functionala care sa contina 1 server
comunei Giroc
pentru sistemul informatic;
Reteaua de comunicatie IT a Primariei
comunei Giroc modernizata;
Un numar de 27 angajati ai Primariei
comunei Giroc si 2 alesi locali instruiti
sa foloseasca programul informatic
implementat;
Un numar de 62 angajati ai Primariei
comunei Giroc, participanti la
sesiunea de instruire cu tema Relatii
Publice si Comunicare, conform
prevederilor CNFPA in vederea
eliberarii
certificatelor
Principalele
rezultate de
alecompetente
proiectului
sunt:
-12 functionari publici cu experienta
din C.N.P.A.S. si casele judetene de
pensii, vor fi instruiti in domeniul
evaluarii activitatii institutiilor publice,
formand o comunitate de practica.
De asemenea, vor efectua 2 vizite de
studiu a cate 2 saptamani, la institutii
similare din tari membre ale Uniunii
Europene;
- un set nou de indicatori de
performanta reprezentativi, ce vor
Imbunatatirea capacitatii
constitui componenta interna de
institutionale si eficientizarea
activitatii caselor judetene de pensii evaluare (se vor evalua principalele
activitati ale unei case de pensii:
activitatea de stabiliri si plati pensii,
evidenta contribuabili, activitatea
economica, activitatea de accidente
de munca si boli profesionale,
activitatea de expertiza medicala,
activitatea de eliberare a biletelor de
tratament, alte activitati prioritare);
- 1 chestionar standard de evaluare a
activitatii caselor judetene de pensii;
- 1 sondaj de evaluare a gradului de
satisfactie a cetatenilor cu privire la
calitatea serviciilor oferite de casele

1. Organizarea tehnica logistica si de
resurse umane aferenta proiectului
2. Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
Grupul tinta vizat direct de
3. Modernizarea activitatii de lucru cu
implementarea si rezultatele
publicul
proiectului este reprezentat de
4. Implementarea programului
Primaria comunei Giroc, Judetul Timis informatic pentru managementul
si personalul acesteia.
integrat al proceselor operationale
5. Desfasurarea sesiunilor de instruire
6. Promovarea proiectului
7. Evaluare, audit si raportare

1.Etapa 1- Organizarea activitatilor
de management al proiectului
1.1Organizarea activitatilor de
management specifice proiectului
Grupul tinta este format din:
1.2Contractarea serviciilor de
-12 de functionari publici, membri ai
management ale proiectului
comunitatii de practica in domeniul
1.3 Monitorizarea proiectului
evaluarii caselor teritoriale de pensii;
1.4Achizitia de mijloace fixe
-210 functionari publici de la nivelul
1.5 Achizitia de materiale
C.N.P.A.S. (Directia Control si
consumabile
Combatere Frauda) si a caselor
1.6Raportari tehnice si financiare
judetene de pensii, implicati in
1.7Achizitia de combustibil pentru
activitatea de colectare, centralizare
mijloacele de transport
si raportare a indicatorilor de
1.8Evaluarea proiectului
performanta. In general, aceste
1.9Contractarea serviciilor de audit
persoane sunt reprezentate de
1.9.1Realizarea raportului de audit
auditorul de la fiecare casa, plus alte 32Etapa 2- Constituirea si pregatirea
4 persoane din celelalte servicii
membrilor Comunitatii de Practica in
evaluate.
domeniul evaluarii performantelor
-3 membri ai echipei de coordonare
caselor judetene de pensii
a proiectului din partea C.N.P.A.S.,
2.1Selectarea membrilor comunitatii
care vor asigura indeplinirea
de practica
obiectivelor proiectului.
2.2Pregatirea membrilor Comunitatii
de Practica
2.3Organizarea vizitelor de studiu la
institutii similare, pentru realizarea de
schimburi de experienta in domeniul
evaluarii performantelor

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

2

1.3

1.3

1.1

2.1

16031

15966

Competenta
profesionala si utilizarea
eficienta a resurselor
Agentia de
umane - cheia cresterii
Dezvoltare
capacitatii de accesare
Economico Sociala
a fondurilor
Timis
nerambursabile la
nivelul administratiei
publice locale

Profesionalism la nivelul
Academia de Studii
Directiilor judetene de
Economice
Statistica

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
locale

universitate de stat

15262

Masurarea costurilor
administrative si
identificarea sarcinilor
administrative aferente
legislatiei in domeniul
reglementat de
Ministerul Mediului

15499

Sprijinirea
descentralizarii
unitate subordonata
serviciilor sociale prin Directia Generala de
sau coordonata de
formarea personalului Asistenta Sociala si
catre o autoritate a
din cadrul autoritatilor Protectia Copilului a
administratiei publice
administratiei publice judetului Satu Mare
locale
locale in judetul Satu
Mare

Secretariatul
General al
Guvernului

autoritate a
administratiei publice
centrale

Balasa Sergiu
Cristian

Rosca Gh. Ion

DANIELA
NICOLETA
ANDREESCU

DRAGOS
MARIANA

0256 494131

213191901

021 314 3400/1150

261768830

sergiu.balasa@adetim.ro

rectorat@ase.ro

daniela.andreescu@gov.ro

mari_dragos2008@yahoo.com

758000

1189895.35

1912500

718145

742840

1166097.44

1625625

594545

1-Jan-11

1-Apr-10

1-Jan-11

1-May-10

1-Jan-12

1-Jul-11

Ridicarea nivelului de cunostinte si
expertiza a personalului din serviciile
publice ale administratiei locale, in
special in domeniul accesarii si
implementarii proiectelor cu finantare
nerambursabila
Asigurarea unui sistem de
management intern eficient al
informatiilor si documentelor

Cresterea eficacitatii si eficientei
personalului din serviciile publice
deconcentrate prin formare continua
si perfectionare specializata

1-May-12

Elaborarea masurilor de simplificare
intreprinse de administratia publica
centrala din Romania in vederea
reducerii sarcinilor administrative
pentru operatorii economici.

30-Apr-11

Cresterea capacitatii autoritatilor
administratiei publice locale din
judetul Satu Mare in dezvoltarea
serviciilor sociale descentralizate de la
nivel judetean

-Participarea fiecarui membru al
grupului tinta la cel putin un curs
(durata: minim 5 zile),
-Cel putin 2 certificari diferite
obtinute la finalul cursurilor, pentru
fiecare din membrii grupului tinta
-Contract de servicii pentru
realizarea analizei in

Rezultate obtinute:
- un curriculum de pregatire
specializata a angajatilor Directiilor
judetene de Statistica (structuri
deconcentrate ale INS) din cadrul
Regiunilor de Dezvoltare Nord-Est,
Sud-Est si Sud-Vest in domenii
specifice activitatii acestora (cursurile
C1 - C6), dezvoltat si aprobat.
- 30 de functionari instruiti in
domeniul Managementul institutiilor
publice;
- 30 de functionari instruiti in
domeniul Managementul proiectelor;
- 34 de functionari instruiti in
domeniul Instrumente statistice
utilizate in managementul dezvoltarii
locale si regionale;
- 30 de functionari instruiti in
domeniul Planificare si dezvoltare
locala bazata pe folosirea metodelor
cantitative;
- 36 de functionari instruiti in
domeniul Analiza statistica a
fenomenelor economice la nivelul
comunitatilor locale;
- 30 de functionari instruiti in
domeniul
Aplicatii
informatice
in
Rezultatele
proiectului
la finalul
implementarii sale:
1.Active necorporale, echipamente,
birotica si consumabile
2.Conferinta de lansare a proiectului.
3.Evaluare cantitativa si calitativa a
tuturor celor 135 de obligatii de
informare din domeniul de
reglementare selectat.
4.Concluzii si recomandari ale
reprezentantilor mediului de afaceri si
ale expertilor cheie antrenati in
proces.
5.Transfer de expertiza si bune
practici prin realizarea unei vizite de
lucru intr-un stat membru UE cu
experienta in domeniu.
6.Conferinta finala, avand ca prin
scop prezentarea rezultatelor
implementarii proiectului factorilor de
decizie din cadrul administratiei
publice centrale si mediului de
afaceri.
7.Campania de mediatizare si
publicitate a proiectului. Materialele
publicitare si de promovare vor
consta in 2 bannere, 3 anunturi in
scrisa,
200procesul
de mapede
- 1presa
Studiu
privind
descentralizare
- 1 Strategie judeteana in domeniul
descentralizarii serviciilor de asistenta
sociala
- 64 de autoritati isi vor creste
capacitatea pentru a realiza procesul
de descentralizare a activitatii de
asistenta soc

Management si coordonare proiect
Cursuri de instruire
Analiza sistemului institutional
Grupul tinta este constituit din
existent de management al
angajatii solicitantului, Agentia de
informatiilor si documentelor
Dezvoltare Economico-Sociala Timis,
Implementarea sistemului de
avand statut de personal contractual.
management al informatiei si
Proiectul va implica întreg personalul
documentelor
institutiei, cu exceptia personalului de
Promovarea conceptelor de
întretinere si auxiliar, respectiv un
dezvoltare durabila si egalitate de
numar total de 18 persoane, din care
sanse
4 persoane personal de conducere si
Promovarea proiectului si asigurarea
14 persoane personal de executie.
vizibilitatii acestuia
Auditul extern al proiectului
Grupul tinta vizat direct de
implementarea si rezultatele
proiectului este reprezentat de
Directiile judetene de Statistica
(structuri deconcentrate aflate in
subordinea Institutul National de
Statistica) din cadrul Regiunilor de
Dezvoltare Nord-Est (judetele
Botosani, Neamt, Iasi, Bacau,
Suceava, Vaslui), Sud-Est (judetele
Braila, Buzau, Galati, Tulcea,
Constanta, Vrancea) si Sud-Vest
(judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt,
Valcea), precum si personalul
acestora (functionari publici si
contractuali, de conducere si de
executie) care vor beneficia de
cursurile de perfectionare
specializata:
-30 angajati ai acestor institutii la
cursul cu tema Managementul
institutiilor publice;
-30 angajati ai acestor institutii la
cursul cu tema Managementul
proiectelor;
-34 angajati ai acestor institutii la
cursul cu tema Instrumente statistice
utilizate in managementul dezvoltarii

1. Asigurarea managementului
proiectului
1.1 Organizarea echipei de
management a proiectului
1.2 Achizitie publica de obiecte de
inventar si materiale consumabile
necesare implementarii proiectului
(conform OUG 34/2006)
2. Dezvoltarea, actualizarea si
adaptarea curriculum -lui si a
materialelor didactice necesare
organizarii cursurilor pe temele
prestabilite
2.1 Reunire a grupului de lucru al
proiectului
2.2 Dezvoltarea si actualizarea
curriculum-ului si elaborarea
suporturilor de curs
2.3 Achizitionarea de publicatii de
specialitate necesare pregatirii
materialelor de predare
3. Organizarea cursurilor de
perfectionare specializata
3.1 Selectarea participantilor pentru
cursurile C1 - C6 la nivelul directiilor
judetene de statistica vizate ca grup
tinta si impartirea acestora pe
perioade de formare

1Activitati initiere proiect - Pregatire
documentatie si desfasurare achizitie
publica (bunuri si servicii)
2Activitati management de proiect si
raportare
3Organizare si desfasurare
conferinta lansare proiect
4.Pregatirea cercetarii pe baza
metodologiei SCM
Grupul tinta al proiectului este format
5Realizarea cercetarii
din Ministerul Mediului si agentiile
6Transfer de expertiza si bune
din subordine/in coordonare care au
practici
identificat in prima etapa obligatiile
7.Armonizarea si validarea datelor
de informare pentru operatorii
din teren
economici aferente legislatiei
8.Centralizarea datelor si realizarea
nationale.
calculului
9.Elaborarea raportului final
10Organizarea si desfasurarea
conferintei finale ( cu participare
internationala)
11.Activitati de informare si
publicitate
12.Activitati audit extern

256 de persoane implicate in
activitatea de asistenta sociala si in
procesul de descentralizare din
structurile unitatilor administrativ
teritoriale din judetul Satu Mare

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.3

1.3

1.3

15893

15964

16095

Personal calificat pentru
ASOCIATIA ZONA
o administratie
METROPOLITANA
eficienta in Zona
IASI
Metropolitana Iasi

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

FORMARE
PROFESIONALA PENTRU
unitate subordonata
PROMOVAREA
sau coordonata de
Institutia Prefectului
EXCELENTEI IN
catre o autoritate a
MRJ Ramnicu valcea
ADMINISTRATIA
administratiei publice
PUBLICA LOCALA DIN
centrale
JUDETUL VALCEA

Eficientizarea
organizationala la
nivelul consiliului
judetean Arad si a
institutiilor
subordonate

Consiliul Judetean
Arad

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

LIVIU CRISTIAN
IACOB

BURLANESCU
MARIUS ADRIAN

Iotcu Ghe.Nicolae

232266553

0250 730 801

0357-731111

liviu.iacob@zmi.ro

prefect@prefecturavalcea.ro

nicolae.iotcu@cjarad.ro

445700

660346

732000

436700

561294

703086

1-Jun-10

1-Jun-10

1-Sep-10

31-May-11

30-Nov-11

1-Mar-12

Eficientizarea administratiilor publice
locale membre ale Asociatiei Zona
Metropolitana Iasi prin cresterea
nivelului de cunostinte si expertiza a
personalului

Cresterea capacitatii institutionale a
administratiei publice din Judetul
Valcea prin sprijinirea imbunatatirii
structurilor si proceselor care
contribuie la eficacitatea
organizationala

Formarea profesionala continua a
personalului Aparatului Propriu de
Specialitate al CJ Arad si al institutiilor
subordonate pentru a oferi servicii de
calitate, astfel încat sa se ajunga la o
administratie publica eficienta si
eficace in beneficiul socio-economic al
cetatenilor jud. Arad.

25 persoane instruite in
managementul proiectelor
25 persoane instruite in achizitii
publice
25 persoane instruite in ECDL
25 persoane instruite in planificare
spatiala
30 persoane instruite pe
managementul financiar
1 aparat foto achizitionat
1 laptop achizitionat
2 conferinte de promovare a
proiectului
1 raport de audit final al proiectului
¿4 bannere
¿250 mape
¿250 pixuri
¿300 brosuri de prezentare ale
proiectului
¿2 comunicate de presa
¿50 afise

Ghid de Buna Practica pentru
Secretarul de Primarie -500 bucati
89 de participanti la instruirea secretar de UAT- certificati
35 de participanti la instruirea achizitii publice- certificati
20 de participanti la instruire management proiect33 de participanti la instruire management resurse umane33 Numar de participanti la instruire formare de formatori8 dezbateri privind activitatea
secretarilor localitatilor din Judetul
Valcea organizate la sediul IPVL

12 module de training
180 personal instruit
2624 zile participant la instruire

130 persoane angajate in
administratiile publice locale
componente ale Asociatiei Zona
Metropolitana Iasi

Secretarii celor 89 unitati
administrativ teritoriale si 33
functionari ai Institutiei Prefectului
Judetul Valcea

Formarea echipei de proiect
Managementul si coordonarea
proiectului
Realizarea procedurilor de achizitie
publica aferente activitatilor
proiectului
Organizarea conferintei de lansare a
proiectului
Selectarea participantilor la sesiunile
de instruire
Organizarea sesiunii de instruire nr. 1Managementul proiectelor
Organizarea sesiunii de instruire nr. 2
¿ Achizitii publice
Organizarea sesiunii de instruire nr. 3
¿ ECDL
Organizarea sesiunii de instruire nr. 4
¿ Planificare strategica
Organizarea sesiunii de instruire nr. 5
¿ Management financiar
Organizarea unei conferinte privind
diseminarea rezultatelor proiectului
Activitati de promovare ale
proiectului
Auditul proiectului

Initializarea implementarii proiectului
Instruirea secretarilor prin
organizarea cursurilor de secretar
unitate administrativ teritoriala (UAT)
Instruirea secretarilor prin
organizarea cursurilor de achizitii
publice
Instruirea secretarilor prin
organizarea cursurilor de
management resurse umane
Instruirea secretarilor prin
organizarea cursurilor de
management proiect
Instruirea functionarilor IPVL prin
organizarea de cursuri de formare de
formatori
Organizare de sesiuni de informare si
dezbateri
Elaborarea Ghidului de Buna Practica
a Secretarului de Primarie
Auditul extern al proiectului
Promovarea proiectului
Dotarea cu echipamente si mobilier
pentru buna desfasurare a proiectului

1.Constituirea echipei de proiect
2.Organizarea si derularea
procedurilor de atribuire a
contractelor pentru, servicii de
publicitate, informare si de audit
financiar
3.Publicitate si informare
4. Organizarea si derularea
procedurilor de atribuire a
contractului pentru organizare
traininguri
personalul aparatului propriu de
4. Organizarea procedurii de atribuire
specialitate al CJ Arad si al institutiilor
a contractului privind achizitionarea
subordonate
de software
6.Organizarea si derularea procedurii
de atribuire a contractului privind
servicii de consultanta elaborare
analiza diagnostic privind
managementul resurselor umane la
nivelul CJ Arad
7. Derularea cursurilor
8. Elaborarea analizei diagnostic
9. Evaluare, monitorizare, raportare
10. Auditul proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.3

1.3

1.3

15266

15312

15967

Dezvoltarea
competentelor digitale
si manageriale in
randul personalului din
cadrul CNPAS si caselor
teritoriale de pensii

Imbunatatirea
eficacitatii
organizationale a
Primariei Orasului Eforie

Cresterea capacitatii
administrative si
imbunatatirea calitatii
serviciilor prin formare
continua specializata

Casa Nationala de
Pensii si alte
Drepturi de
Asigurari Sociale

Primaria orasului
Eforie

Academia de Studii
Economice

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

universitate de stat

Varna Sorin

Cretu Cecilia

Rosca Gh. Ion

213171716

733747821

+4021 319 19 01

sorin.varna@cnpas.org

ceciliacretu@yahoo.com

rectorat@ase.ro

1184644.54

452394.88

773481.85

1006947.86

443345.98

758012.21

1-Apr-10

1-Mar-10

1-Apr-10

1-Oct-11

1-Jun-11

1-Jul-11

Grupul tinta considerat este format
din 650 persoane (dintre care 208
aflati la nivel central si 442 la nivel
local), 155 cu functii de conducere si
495 cu functii de executie, barbati si
femei, din toate categoriile de varsta
(19-24 ani / 25 - 54 ani, peste 55 ani),
personal al CNPAS si caselor
teritoriale de pensii din toata tara,
care vor dobandi, prin intermediul
proiectului, abilitati de utilizare a
Imbunatatirea durabila a capacitatii calculatorului si de management de
administratiei publice din Romania, proiect. Acestia vor avea posibilitatea
sa utilizeze computerul la locul de
prin optimizarea capacitatii de
munca si vor putea sa creasca
functionare si proces a functionarilor
performanta in munca si sa obtina o
publici.
situatie mult mai buna la evaluari.
Astfel, se va reduce perioada
necesara in procesul de raportare si
corespondenta continua intre CNPAS,
casele teritoriale de pensii si
institutiile si autoritatile publice.
Membrii grupului tinta vor avea
satisfactia atingerii unor obiective in
planul individual de dezvoltare
personala. Vor dobandi o mobilitate
crescuta prin dobandirea unor abilitati
moderne, necesare
si recunoscute
si
Rezultatele
proiectului
'Imbunatatirea
eficacitatii organizationale a Primariei
Orasului Eforie' obtinute la finalul
implementarii sunt:
-260 de zile de instruire efectuate
-1 program de formare profesionala
care cuprinde urmatoarele cursuri:
-Manager financiar (10 participanti 20 de zile, 160 de ore de formare
profesionala pe participant);
-Inspector resurse umane (10
participanti - 20 de zile, 160 de ore de
formare profesionala pe participant);
Imbunatatirea calitatii si eficientei
-Expert achizitii publice (10
actului administrativ in cadrul
participanti - 20 de zile, 160 de ore de
Primariei Orasului Eforie.
formare profesionala pe participant);
-Lucru in echipa (10 participanti - 20
de zile, 160 de ore de formare
profesionala pe participant);
-ECDL (20 de participanti - 70 de zile,
560 de ore de formare profesionala
pe participant);
-Egalitatea de sanse in administratia
publica (10 de participanti - 10 zile, 80
de ore de formare profesionala);
-Dezvoltare durabila in administratia
publica (10 de participanti - 10 zile, 80
de ore de
formareprin
profesionala);
Rezultate
obtinute
activitatea 2:
- un curriculum de pregatire a
angajatilor INS in domenii specifice
activitatii acestora (cursurile C1 -C7),
dezvoltat si aprobat;
- 12 angajati ai institutiilor partenere
participanti la vizita de studiu;
- materiale de predare definitivate
pentru cursurile C1, C2, C4, C5, C6, C7.
Rezultate obtinute prin activitatea 3:
- 20 de functionari instruiti in
domeniul Management public - cursul
Cresterea eficacitatii si eficientei
C1
personalului din administratia publica
- 30 de functionari instruiti in
centrala prin formare continua si
domeniul Metode cantitative utilizate
perfectionare specializata
la nivelul institutiilor centrale - cursul
C2;
- 30 de functionari instruiti in
domeniul Tehnici avansate de analiza
cantitativa aplicate pentru
imbunatatirea managementului
institutiilor publice - cursul C3;
- 20 de functionari instruiti in
domeniul Dezvoltarea de politici
macroeconomice bazate pe
exploatarea seriilor de date - cursul
C4;
- 30 de functionari instruiti in

Proiectul se adreseaza unui grup tinta
format din 650 persoane (dintre care
208 aflati la nivel central si 442 la nivel
local), 155 cu functii de conducere si
495 cu functii de executie, barbati si
femei, din toate categoriile de varsta
(19-24 ani / 25 - 54 ani, peste 55 ani),
personal al CNPAS si caselor
teritoriale de pensii din toata tara.
Dintre acestia 600 vor participa la
sesiunile de instruire si testare ECDL si
50 la cursurile in domeniul
managementului de proiect.
Pentru inregistrarea in cadrul
proiectului, grupul tinta trebuie sa
depuna formularul individual de
participare si documentele
justificative solicitate.

Grupul tinta al proiectului
'Imbunatatirea eficacitatii
organizationale a Primariei Orasului
Eforie' este reprezentat de:
-Primaria Orasului Eforie ca
autoritate a administratiei publice
locale care furnizeaza servicii publice
catre comunitatea locala din orasul
Eforie.
-Personalul angajat in cadrul
Primariei Eforie: 80 de angajati.

1. Etapa organizarii preliminare
1.1.Confirmarea echipei de
implementare (a solicitantului)
1.2.Stabilirea diagramei de
responsabilitati in cadrul proiectului
1.3.Realizarea documentatiei privind
achizitionarea serviciilor de
management
1.4.Finalizarea procedurii de achizitie
aferenta subcontractarii serviciilor de
management de proiect
2.Etapa de demarare si desfasurare a
procedurilor de achizitii privind:
2.1.Echipamentele
2.2.Serviciile de promovare (publicare
comunicate in ziar, difuzare
comunicate de presa in format
electronic, realizare pliante, realizare
mape personalizate, realizare afise,
organizare conferinte promovare)
2.3.Serviciile de instruire, testare si
certificare in domeniile TIC(ECDL) si
management de proiect
3. Etapa de lansare a proiectului
3.1.Receptie echipamente (4 laptopuri cu MSOffice si antivirus 1
multifunctionala)
3.2.Receptie materiale de promovare
1.Achizitia serviciilor de consultanta
privind desfasurarea activitatilor
proiectului
2.Organizarea activitatii echipei de
management a proiectului
3.Organizarea si derularea
procedurilor de achizitie a serviciilor
de instruire
4.Desfasurarea cursurilor de
formare profesionala
5.Selectarea furnizorului de servicii
de informare, comunicare si
publicitate pentru proiectul de
finantare si activitati de constientizare
6.Informarea,comunicarea si
publicitatea proiectului de finantare
7.Informarea, comunicarea,
publicitatea si realizarea activitatilor
de constientizare
8.Selectarea furnizorului de servicii
de audit extern
9.Realizarea auditul extern al
proiectului
10.Monitorizarea si evaluarea
proiectului de finanatare

Grupul tinta vizat direct de
1. Asigurarea managementului
implementarea si rezultatele
proiectului
proiectului este Institutul National de
1.1 Organizarea echipei de
Statistica, precum si personalul
management a proiectului
acestuia (functionari publici si
1.2 Achizitie publica de obiecte de
contractuali, de conducere si de
inventar si materiale consumabile
executie) care vor beneficia de
necesare implementarii proiectului
cursurile de perfectionare
(conform OUG 34/2006)
specializata:
2. Dezvoltarea curriculum -lui si a
-20 angajati ai institutiei la cursul cu
materialelor didactice necesare
tema Management public
organizarii cursurilor pe temele
-30 de angajati ai institutiei la cursul
prestabilite
cu tema Metode cantitative utilizate
2.1 Reunire a grupului de lucru al
la nivelul institutiilor centrale;
proiectului
-30 de angajati ai institutiei la cursul
2.2 Dezvoltarea curriculum-ului si
cu tema Tehnici avansate de analiza
elaborarea suporturilor de curs
cantitativa aplicate pentru
2.3 Achizitionarea de publicatii de
imbunatatirea managementului
specialitate necesare pregatirii
institutiilor publice;
materialelor de predare
-20 de angajati ai institutiei la cursul
2.4 Organizare vizita de studiu in
cu tema Dezvoltarea de politici
Franta, la Universitatea Paris IX
macroeconomice bazate pe
3. Organizarea cursurilor de
exploatarea seriilor de date;
perfectionare specializata
-30 de angajati ai institutiei la cursul
3.1 Selectarea participantilor pentru
cu tema Statistica si econometrie
cursurile C1- C7 si impartirea acestora
aplicate in analiza datelor din
pe grupe si perioade de formare
administratia publica;
3.2 Achizitionarea de servicii de
-20 de angajati ai institutiei la cursul tiparire a suporturilor de curs si a altor

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.3

1.3

1.3

15782

15786

15295

Formarea continua si
cresterea calificarii
profesionale a
resurselor umane
pentru imbunatatirea
eficientei si eficacitatii
organizationale a
Serviciului de politie
Comunitara al
Municipiului Sibiu

Training pentru
personalul din
administratia publica
locala - ACoR judetul
Giurgiu

Program de instruire
pentru dezvoltarea
capacitatii
administrative si
cresterea eficientei
organizationale in
administratiile publice
ale judetului Alba

Primaria Sibiu

Asociatia
Comunelor din
Romania

Consiliul Judetean
Alba

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

ALDEA GHEORGHE
ADRIAN

Emil Draghici

Dumitrel Ion

0269-208.801

0245.230.890

0258 813380

aldea.adrian@sibiu.ro

primar@vulcanabai.ro

cjalba@cjalba.ro

465471

1072817.58

1103250.35

456162

1051361.23

1079750.35

1-Mar-10

2-Nov-10

1-Jan-11

1-Oct-11

1-Dec-11

30-Jun-12

1.1 loc de munca temporar (18 luni)
pe partea de consultansa in domeniul
managementului de proiect si
expertiza tehnica.
2.Rapoarte tehnice de progres,
rapoarte financiare, documente
standard aferente metodologiei de
management de proiect utilizate.
3.Birotica (consumabile).
Proiectul va contribui la o
4.200 persoane instruite printr-un
imbunatatire durabila a capacitasii
Curs ECDL.
administrasiei publice locale a
5.60 persoane instruite printr-un
Municipiului Sibiu. Totodata, prin
Curs de limba engleza nivel
formarea continua si cresterea
intermediar.
calificari profesionale a resurselor
6.60 persoane instruite printr-un
umane va contribui la crearea unei
Curs de limba engleza nivel mediu.
administrasii publice locale mai
eficiente si eficace in beneficiul socio- 7.10 persoane instruite printr-un
Curs de limba germana nivel
economic al comunitasii locale de la
intermediar.
nivelul Municipiului Sibiu.
8.10 persoane instruite printr-un
Curs de limba germana nivel mediu.
9.180 persoane instruite printr-un
Curs de pregatire fizica de
specialitate.
10.10 persoane instruite printr-un
Curs Security Management.
11.1 persoana instruita printr-un
modul de cursuri (6 programe de

Consolidarea si dezvoltarea capacitatii
administrative a ACoR in vederea
sprijinirii dezvoltarii resurselor umane
din cadrul administratiei publice
locale si, implicit, cresterea capacitatii
organizatonale a acesteia si a calitatii
serviciilor furnizate cetatenilor.

Dezvoltarea capacitatii administrative
in autoritatile publice locale ale
judetului Alba prin cresterea nivelului
de cunostinte si expertiza a
personalului, in vederea imbunatatirii
eficacitatii organizationale,
modernizarii administratiilor si a
reducerii disparitatilor de performate
intre administratii.

Grupul tinta vizat direct de
implementarea si rezultatele
proiectului este alcatuit din 209 de
angajasi din cadrul Serviciului Public
de Polisie Comunitara Sibiu.

50 de angajati in domeniul
Managementul proiectelor ;
- 50 de angajaii in domeniul Achiziiii
publice ;
- 50 de angajaii in domeniul Resurse
umane;
- 50 de angajaii in domeniul Audit
intern in institutiile publice ;
Grupul tinta vizat direct de
- 50 de angajaii in domeniul Prevenirii
implementarea si rezultatele
sic combaterii coruptiei ;
proiectului este constituit din
- 50 de angajaii in domeniul Obtinerea
institutiile autoritatilor administratiei
permisului ECDL - START ;
publice locale, membre ale ACoR,
- 50 de angajaii in domeniul
precum si personalul acestora.
Comunicare publica ;
- 50 de angajaii in domeniul Limbi
straine;
- 50 de angajaii in domeniul
Contabilite si fiscalitate in institutiile
publice
- 50 de angajati in domeniul Social .
- 25 de angajati in domeniul Agricol

98 persoane instruite in domeniul
elaborarii si managementului de
proiect;
35 zile de instruire in domeniul
managementului de proiect
35 persoane instruite in domeniul
contabilitatii proiectelor cu finantare
europeana;
Grupurile tinta ale proiectului sunt
10 zile de instruire in domeniul
reprezentate de personalul din 79 de
contabilitatea proiectelor cu finantare
administratii publice locale ale
europeana
judetului Alba, respectiv 78 de
98 participanti la cursul egalitate de
primarii si Consiliul judetean Alba. Ca
sanse;
si numar de participanti la cursurile
15 zile de instruire in domeniul
propuse sunt estimati 739 de
Egalitate de sanse
participanti, insa ca si numar de
12 persoane devenite expert in
benefeciari este mai mic, estimam
achizitii publice;
intre 350 si 400 de beneficiari,
7 zile de instruire cu tematica Expert
datorita faptului ca unele persoane
in achizitii publice;
vor participa la cate 2 cursuri
88 persoane instruite in legislatia din
domeniul achizitiilor publice;
20 zile de instruire privind legislatia
din domeniul achizitiilor publice
30 persoane instruite in domeniul
urbanismului si autorizarii lucrarilor
de constructii;
10 zile de instruire in domeniul
urbanismului

1. Management de proiect
2. Pregatirea profesionala a
personalului
3. Transport/Cazare la sediul
furnizorului serviciilor de instruire
4. Inchirierea de echipamente pentru
desfasurarea diverselor activitasi
specifice proiectului
5. Achizitionarea unui fond de carte in
limbile engleza si germana
6. Informare / publicitate si
organizarea de evenimente de
constientizare
7. Auditul proiectului

Organizarea cursurilor de
perfectionare profesionala
Organizarea unui centru de resurse
(on-line) pentru functionarii publici,
disponibil pe pagina de website a
asociatiei si implicit a proiectului.

Evaluarea necesitatilor de training la
autoritatile locale ale judetului Alba
Pregatirea implementarii
Realizarea achizitiilor pentru bunuri si
servicii
Derularea programului de instruire a
personalului autoritatilor locale
Promovarea proiectului, diseminarea
activitatilor si rezultatelor
Monitorizarea proiectului, evaluare si
control
Managementul proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

2

1

1.3

1.3

2.2

1.1

16113

16972

11267

15285

Cresterea
performantelor
angajatilor prin
asigurarea formarii
profesionale la
standarde europene

Pregatirea profesionala
a personalului
Consiliului Judetean
Vaslui

Imbunatatirea calitatii si
a timpului de furnizare
a serviciilor de catre
Primaria Caransebes
prin implementarea
informatica a ghiseului
unic cu registratura
electronica si gestiune
de documente

Masurarea costurilor
administrative si
identificarea sarcinilor
administrative aferente
legislatiei în domeniul
reglementat de
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale

Directia Generala de
autoritate a
Asistenta Sociala si
administratiei publice
Protectia Copilului centrale
Sector 4

Judetul Vaslui

Municipiul
Caransebes

Secretariatul
General al
Guvernului

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

Nicolaidis Mircea
Horatiu

VASILIU CRISTINA

Viorel Ciubota

DANIELA
NICOLETA
ANDREESCU

0728.88.55.88

325361086

0255/514.885

021 314 3400/1150

director@dgaspc4.ro

consiliu@consiliu.vaslui.ro

primaria.caransebes@gmail.com

daniela.andreescu@gov.ro

1002625

700000

1138752

4050000

982572.5

686000

1115977

3442500

1-Sep-10

1-Sep-10

1-Sep-09

1-Sep-10

1-Mar-12

28-Feb-12

1-Sep-10

1-Jan-12

Obiectivul general al proiectului este
eficientizarea activitatii DGASPC
Sector 4 prin participarea la
programe de formare profesionala a
472 angajati, pe parcursul a 18 luni.

472 angajati instruiti
500 de chestionare privind viziunea
cursantilor asupra impactului
proiectului la nivelul institutiei
9 cursuri de instruire

13 sesiuni de formare
100 de brosuri
Imbunatatirea calitatii actului
O vizita de studii organizata
administrativ la nivel local prin
Echipamentul IT pentru dotarea salii
cresterea nivelului de instruire a
de instruire a personalului Consiliului
personalului avand drept efect
Judetean Vaslui
crearea unei administratii publice mai
370 de certificate de participare
eficiente si mai eficace
eliberate

Sa contribuie la cresterea eficientei si
eficacitatii administratiei publice in
beneficiul socio-economic al societatii
romanesti.

Elaborarea masurilor de simplificare
intreprinse de administratia publica
centrala din Romania in vederea
reducerii sarcinilor administrative
pentru operatorii economici.

1.Reorganizarea activitatii interne
(min. 5 departamente/procese:
Secretariat; Audiente; Achizitii
publice; Juridic; Urbanism, Stare
Civila), astfel incat pe baza
informatiilor de bune practici si cu
sprijinul unui sistem informatic
moderna sa existe un birou CIC, ce
face fata unui volum de lucrari mai
mare decat cel actual.
2.Realizarea unei infrastructuri hard
alcatuita din 1 server pentru sistemul
informatic, 1 infokiosc, 1 router
pentru securizarea portalului web, 1
switch pentru extinderea retelei
interne, 1 multifunctional pentru
scanarea documentelor, 3
calculatoare (1 pentru CIC, 1 pentru
Juridic, 1 pentru Stare Civila)
conectate in reteaua existenta si care
se extinde.
3.Realizarea unui sistem software de
aplicatii cu performante in
gestionarea documentelor in format
digital, publicarea, transmiterea si
urmarirea documentelor din
institutie, generarea de rapoarte
specificescop
pentru
fiecare dintre
Principalul
al proiectului
propus
este masurarea costurilor
administrative pe care le suporta
operatorii economici din domeniul
selectat in vederea pregatirii etapei
de reducere a sarcinilor
administrative.
Rezultatele proiectului la finalul
implementarii sale:
1.Active necorporale, echipamente,
birotica si consumabile
2.Conferinta de lansare a proiectului.
3.Evaluare cantitativa si calitativa a
tuturor celor 579 de obligatii de
informare din domeniul de
reglementare selectat.
4.Concluzii si recomandari ale
reprezentantilor mediului de afaceri si
ale expertilor cheie antrenati in
proces.
5.Transfer de expertiza si bune
practici prin realizarea unei vizite de
lucru intr-un stat membru UE cu
experienta in domeniu.
6.Conferinta finala, avand ca prin
scop prezentarea rezultatelor
implementarii proiectului factorilor de
decizie din cadrul administratiei

472 angajati ai DGASPC sector 4

Grupul tinta este reprezentat de
personalul din cadrul Consiliului
Judetean Vaslui (CJ VS) si al
institutiilor subordonate ale
Consiliului Judetean Vaslui (CJ VS)

Primaria Municipiului Caransebes si
30 functionari angajati ai Primariei
Municipiului Caransebes.

1. Management de proiect
2. Lansarea proiectului
3. Organizarea si desfasurarea
cursurilor
4. Organizarea unor intalniri de
evaluare a gradului de satisfactie a
cursantilor
5. Stabilirea viziunii cursantilor asupra
impactului proiectului
6. Conferinta de inchidere proiect
7. Auditul proietcului
Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
Desfasurarea sesiunilor de formare si
perfectionare a grupului tinta
Desfasurarea vizitei de studii pentru
analizarea procesului de instruire
Realizarea auditului proiectului
Diseminarea rezultatelor obtinute in
cadrul proiectului

1. Schimbul de bune practici si stagiu
de practica
2. Revizuirea, dezvoltarea,
optimizarea structurilor care
gestioneaza serviciile publice
3. Achizitie echipamente si software
necesare implementarii sistemului
informatic
4. Instruire
5. Popularizare
6. Monitorizarea si evaluarea
proiectului
7. Management de proiect

Grupul tinta al proiectului este format
din Ministerul Agriculturii, Padurilor si 1Activitati initiere proiect - Pregatire
Dezvoltarii Rurale si agentiile din
documentatie si desfasurare achizitie
subordine/in coordonare care au
publica (bunuri si servicii)
identificat in prima etapa obligatiile 2Activitati management de proiect si
de informare pentru operatorii
raportare
economici aferente legislatiei
3Organizare si desfasurare
nationale.
conferinta lansare proiect
4.Pregatirea cercetarii pe baza
Ele reprezinta totodata beneficiarii
metodologiei SCM
directi ai proiectului, intrucat
5Realizarea cercetarii
rezultatul general al acestuia este
6Transfer de expertiza si bune
atribuirea unui cost pentru obligatiile
practici
de informare identificate, fapt ce
7.Armonizarea si validarea datelor
confera acestor institutii un
din teren
instrument in vederea reducerii
8.Centralizarea datelor si realizarea
ulterioare a sarcinilor administrative.
calculului
Ministerul Agriculturii, Padurilor si
9.Elaborarea raportului final
Dezvoltarii Rurale si agentiile din
10Organizarea si desfasurarea
subordine/in coordonare vor fi
conferintei finale ( cu participare
implicate direct in etapa de masurare
internationala)
a costurilor administrative prin
11.Activitati de informare si
sprijinul constant pe care il vor oferi
publicitate
consultantilor pe parcursul
12.Activitati audit extern
proiectului.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.3

1.3

1.1

16949

15613

15338

Eficienta si calitate in
actul decizional prin
cresterea capacitatii
organizationale a
autoritatilor publice din
judetul Vrancea

INSTITUTIA
PREFECTULUI
VRANCEA

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Dezvoltarea capacitatii
autoritate a
administrative a
Institutia Prefectului
administratiei publice
institutiilor din judetul
Judetul Bihor
centrale
Bihor

Masurarea costurilor
administrative si
identificarea sarcinilor
administrative aferente
legislatiei in domeniul
regelemtat de
Ministerul justitiei si
Libertatilor Cetatenesti

Secretariatul
General al
Guvernului

autoritate a
administratiei publice
centrale

SERBAN IULIA
MIRELA

Berdie Emil

Ionut PAVEL

0237234000 int 30

0723/189352

021-319.15.21

afacerieuropene@prefecturavran

emil.berdie@gmail.com

ionut.pavel@gov.ro

1156386.25

499375

4500000

982928.31

424469

3825000

1-Sep-10

1-Mar-10

1-Mar-10

31-Oct-11

1-Sep-11

1-Jul-11

Imbunatatire durabia a capacitatii
administratiei publice din Romania,
prin realizarea unor imbunatatiri de
structura si proces ale
managementului ciclului de politici
publice

Sprijinirea imbunatatirilor de
structura si proces care sa contribuie
la eficacitatea organizationala prin
cresterea nivelului de cunostinte si
expertiza a personalului din cadrul
Institutiei Prefectului si a institutiilor
deconcentrate din judetul Bihor

¿Crearea cadrului pentru elaborarea
Strategiei pentru imbunatatirea de
mediului de afaceri prin analiza
situatiei actuale in ceea ce priveste
mediul de afaceri din Romania.
Analiza are ca scop cresterea
capacitatii MIMMCTPL-DGMAPL de a
evalua si anticipa problemele, nevoile
dar si oportunitatile mediului de
afaceri, in vederea formularii
Strategiei.

8 contracte de furnizare servicii de
instruire
8 module de training desfasurate
O analiza institutionala realizata
1 Carta a comunicarii elaborata si
difuzata
1 Structura Tehnica de Lucru
organizata si validata
2 vizite de studiu realizate

Rezultatele proiectului vor fi
urmatoarele:
1 analiza diagnostic a nevoilor de
instruire ale personalului din
administratia publica din judetul Bihor
si a deficientelor institutionale,
prealabila proiectului;
20 persoane instruite in domeniul
managementului imbunatatirii
proceselor, 20 de diplome;
10 persoane instruite in domeniul
formarii de formatori, 10 diplome;
10 persoane instruite in domeniul
Leadership, 10 diplome;
20 persoane instruite in domeniul
egalitatii de sanse si al dezvoltarii
durabile;
20 persoane beneficiare a unui
schimb de bune practici prin
intermediul unei vizite de studiu intro tara a Uniunii Europene;
4 diagnoze si recomandari de
imbunatatire a eficacitatii
organizationale in cadrul a 4 servicii
publice deconcentrate din judetul
Bihor;
Conferinta internationala ¿Modele de
eficacitate
si eficienta
in administratia
Rezultatele
proiectului
la finalul
implementarii sale:
1.Active necorporale, echipamente,
birotica si consumabile
2.Conferinta de lansare a proiectului.
3.Evaluare cantitativa si calitativa a
tuturor celor 566 de obligatii de
informare din domeniul de
reglementare selectat.
4.Concluzii si recomandari ale
reprezentantilor mediului de afaceri si
ale expertilor cheie antrenati in
proces.
5.Transfer de expertiza si bune
practici prin realizarea unei vizite de
lucru intr-un stat membru UE cu
experienta in domeniu.
6.Conferinta finala, avand ca prin
scop prezentarea rezultatelor
implementarii proiectului factorilor de
decizie din cadrul administratiei
publice centrale si mediului de
afaceri.
7.Campania de mediatizare si
publicitate a proiectului. Materialele
publicitare si de promovare vor
consta in 2 bannere, 3 anunturi in
presa scrisa, 200 de mape

Angajati din Institutia Prefectului
judetului Vrancea, din serviciile
publice deconcentrate cu rol in
procesul de dezvoltare durabila si
autoritati ale administratiei publice
locale din mediul rural

Grupul tinta vizat in mod direct de
implementarea si rezultatele
proiectului este constituit din
Institutia Prefectului din judetul Bihor
si patru servicii publice
deconcentrate, precum si personalul
acestora, reprezentand in total 20 de
persoane (10 persoane apartinand
managementului de varf si 10
persoane specializate in
modernizarea administratiei publice).

Realizare eveniment lansare
Derularea contractelor de achizitie
bunuri si servicii prin cumparare
directa
Realizarea analizei institutionale de
catre firma de consultantacontractata
Organizarea a doua vizite de studiu in
vederea realizarii unui schimb de
bune practici
Elaborarea Cartei comunicarii, prin
intermediul firmei de consultanta
contractate
Pilotarea STL prin derularea unui
proiect demonstrativ
Furnizarea programelor de instruire în
domeniile Contabilitate, audit si
managementul resurselor umane în
proiectele cu finantare
nerambursabila
Auditul proiectului

1. Managementul proiectului
2. Pregatirea achizitiilor
3. Activitati de informare si publicitate
a proiectului
4. Achizitia de echipamente
5. Achizitie de publicatii
6. Conferinta internationala ¿Modele
de eficacitate si eficienta in
administratia publica europeana¿
7. Selectare persoane participante la
instruire si schimb de experienta
8. Seminar ¿Instrumente de crestere
a eficacitatii in administratia publica
din judetul Bihor¿
9. Dezvoltarea si furnizarea
programelor de instruire
10. Schimb de bune practici (vizita de
studiu)
11. Audit intermediar
12. Diagnoza institutionala
13. Manualul Managerului si
Portal de bune practici
15. Conferinta de inchidere a
proiectului
14. Audit final

1. Activitati initiere proiect - Pregatire
documentatie si desfasurare achizitie
publica (bunuri si servicii)
2. Activitati management de proiect si
raportare
3. Organizare si desfasurare
conferinta lansare proiect
4. Pregatirea cercetarii pe baza
Grupul tinta al proiectului este format
metodologiei SCM
din Ministerul Justitiei si Libertatilor
5. Realizarea cercetarii
Cetatenesti si agentiile din
6. Transfer de expertiza si bune
subordine/in coordonare care au
practici
identificat in prima etapa obligatiile
7. Armonizarea si validarea datelor
de informare pentru operatorii
din teren
economici aferente legislatiei
8. Centralizarea datelor si realizarea
nationale.
calculului
9. Elaborarea raportului final
10. Organizarea si desfasurarea
conferintei finale ( cu participare
internationala)
11. Activitati de informare si
publicitate
12. Activitati audit extern

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.3

1.2

1.1

16696

Instruirea angajatilor, o
valoare adaugata
administratiei publice
locale

Directia Generala
Impozite si Taxe
Locale - Sector 1

unitate subordonata
sau coordonata de
IULIANA NICOLETA 021/311.91.10 INT.
catre o autoritate a
VADUVA
108
administratiei publice
locale

16469

STUDIU DIAGNOSTIC
PRIVIND FENOMENUL
DE CORUPTIE IN
ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA

Ministerul
Administratiei si
Internelor

autoritate a
administratiei publice
centrale

IONUT VASILCA

15242

Masurarea costurilor
administrative si
identificarea sarcinilor
administrative aferente
legislatiei in domeniul
reglementat de
Ministerul Finantelor
Publice

Secretariatul
General al
Guvernului

autoritate a
administratiei publice
centrale

DANIELA
NICOLETA
ANDREESCU

213112423

021 314 3400/1150

secretariat@impozitelocale1.ro

ionut.vasilca@mai.gov.ro

daniela.andreescu@gov.ro

1112721.5

2851274

3375000

1090467.07

2423582.9

2868750

8-Oct-10

1-Sep-10

1-Jan-11

8-Apr-12

Obiectivul general al proiectului este
dezvoltarea capacitatii administrative
prin cresterea nivelului de cunostinte
si expertiza a 168 angajati ai Directiei
Generale de Impozite si Taxe Locale a
Sectorului

30-Nov-12

Imbunatatirea structurilor si
proceselor proprii administratiei
publice in general, administratiei
publice locale in special, care sa
contribuie la cresterea eficientei si
eficacitatii organizationale, precum si
la cresterea gradului de
responsabilizare al administratiei, prin
oferirea unui fundament solid in
vederea elaborarii de strategii pe
termen lung destinate luptei
impotriva fenomenului de coruptie

1-May-12

Elaborarea masurilor de simplificare
intreprinse de administratia publica
centrala din Romania in vederea
reducerii sarcinilor administrative
pentru operatorii economici.

Rezultate activitati de instruire a
grupului tinta:
Se vor organiza si desfasura 8
programe de instruire cu participarea
a unui numar total de 369 de
participanti, transpuse in 13.148 ore
de instruire calculate conform
formulei numar de participanti*ore
instruire/participant, dupa cum
urmeaza:
- 1 program de instruire pentru expert
achizitii publice, cu participarea a 28
de persoane, cu durata de 42 ore de
instruire;
- 1 program de instruire pentru
asistent relatii publice si comunicare
cu participarea a 84 de persoane, cu
durata de 42 ore de instruire;
- 1 program de instruire pentru
specialist relatii publice, cu
participarea a 84 de persoane, cu
durata de 42 ore de instruire;
- 1 program de instruire pentru
manager de proiect, cu participarea a
20 de persoane, cu durata de 42 ore
de instruire;
-1 program de instruire pentru expert
prevenire si combatere coruptie, cu

Grupul tinta este reprezentat de 168
angajati din cei 293 ai Directiei
Generale de Impozite si Taxe Locale a
Sectorului 1, din care 131 de femei si
37 de barbati, de nationalitate
romana, 70 cu studii superioare si 98
cu studii medii din urmatoarele
1.Crearea structurii operationale a
compartimente: Incasari, Registratura
proiectului
Arhiva si Gestionarea Documentelor,
2. Pregatirea si organizarea unei
Stabilire si Impunere Persoane
conferinte de lansare a proiectului
Juridice, Executare Silita - Impozite si
3. Organizarea si desfasurarea
Taxe Persoane Juridice, Executare
programelor de formare
Silita - Impozite si Taxe Persoane
4. Realizare de studii de impact si
Fizice, Executare Silita ¿ Amenzi
aplicabilitate privind cursurile
Persoane Fizice, Contabilitatea
5. Organizarea desfasurarea de
Creantelor Bugetare, Comunicate
intalniri de monitorizare a proiectului
Date si Depanare Hardware,
6. Organizarea unei conferinte de
Managementul Calitatii, Metodologie,
incheiere a proiectului
Asistenta, Contribuabili si Presa,
7. Auditul proiectului
Monitorizare si Selectare Amenzi,
Prelucrare Autonoma a Datelor si Plati
Electronice, Prevenire si Protectie,
Solutionare Contestatii, Inspectie
Fiscala Persoane Fizice si Juridice,
Evidenta Analitica Platitori Persoane
Fizice si Juridice, Stabilire si Impunere
Persoane Fizice.
Constituirea echipei de proiect
Achizitia de bunuri si servicii
Contractare serviciu consultanta
pentru achizitii publice
Contractarea serviciilor specializate
840 primari (20 de primari ai
de sondaje sociologice si consultanta
Unitatilor Administrativ-teritoriale de
Contractarea serviciu organizare
pe raza fiecarui judet);
evenimente
420 viceprimari (10 viceprimari ai
Achizitionare echipamente si
Unitatilor Administrativ-teritoriale de
materiale
1 Analiza/studiu cu privire la
pe raza fiecarui judet);
Promovarea proiectului
informa¿iile stocate in baza de date, 840 consilieri locali (20 de consilieri
Cointeresarea si informarea grupului
elaborata
locali din fiecare judet);
tintt cu privire la scopul si obiectivele
1 Carta fenomenului de coruptiein
200 angajat ai autoritatilor
propuse
administratia locala realizata
administratiei publice locale de la
Creare pagina web UCRAP
2 comunicate de presa
nivelul comunelor;
Promovarea proiectului la nivel intern
2000 brosuri
300 angajati ai autoritatilor
in Buletinul trimestrial UCRAP, cat si
1 baza de date elaborata
administratiei publice locale de la
pe site-ul DGA
nivelul oraselor;
Realizarea de materiale cu caracter
300 angajati ai autoritatilor
promotional, în vederea asigurarii
administratiei publice locale de la
vizibilitatii proiectului
nivelul municipiilor;
Organizarea conferintei de lansare a
proiectului
Realizarea unui studiu sociologic cu
privire la dimensiunile fenomenului
de coruptie
Realizarea unui sondaj de opinie
asupra persoanelor incluse in grupul
Rezultatele proiectului la finalul
implementarii sale:
1Activitati initiere proiect - Pregatire
1.Active necorporale, echipamente,
documentatie si desfasurare achizitie
birotica si consumabile
publica (bunuri si servicii)
2.Conferinta de lansare a proiectului.
2Activitati management de proiect si
3.Evaluare cantitativa si calitativa a
raportare
tuturor celor 274 de obligatii de
3Organizare si desfasurare
informare din domeniul de
conferinta lansare proiect
reglementare selectat.
4.Pregatirea cercetarii pe baza
4.Concluzii si recomandari ale
metodologiei SCM
reprezentantilor mediului de afaceri si Grupul tinta al proiectului este format
5Realizarea cercetarii
ale expertilor cheie antrenati in
din Ministerul Finantelor Publice si
6Transfer de expertiza si bune
proces.
agentiile din subordine/ in coordonare
practici
5.Transfer de expertiza si bune
care au identificat in prima etapa
7.Armonizarea si validarea datelor
practici prin realizarea unei vizite de
obligatiile de informare pentru
din teren
lucru intr-un stat membru UE cu
operatorii economici aferente
8.Centralizarea datelor si realizarea
experienta in domeniu.
legislatiei nationale.
calculului
6.Conferinta finala, avand ca prin
9.Elaborarea raportului final
scop prezentarea rezultatelor
10Organizarea si desfasurarea
implementarii proiectului factorilor de
conferintei finale (participare
decizie din cadrul administratiei
internationala)
publice centrale si mediului de
11.Activitati de informare si
afaceri.
publicitate
7.Campania de mediatizare si
12.Activitati audit extern
publicitate a proiectului. Materialele
publicitare si de promovare vor
consta in 2 bannere, 2 anunturi in
presa scrisa, 200 de mape
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Dezvoltare capacitate
administrativa a
primariilor comunelor
Buteni, Chisindia si
Barsa Judetul Arad

Comuna Buteni

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

LENUTA
MARINELA I.
PETRUSE

728296593

primariabuteni@yahoo.com

695134.89

681162.68

1-Sep-10

30-Jul-11

16876

Intarirea capacitatii
organizationale a
Asociatiei de dezvoltare
intercomunitara Polul
de Crestere PloiestiPrahova

Asociatia de
dezvoltare
intercomunitara
Polul de crestere
Ploiesti Prahova

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

VOINEA
GEORGETA

0721.338.688

voinea.g@ploiesti.ro

926191.04

907667.22

1-Jan-11

1-Mar-12

15612

Cresterea capacitatii
personalului din
administratia publica
locala si judeteana de a
furniza servicii publice
de calitate si de a
contribui la dezvoltarea
durabila a regiunii
centru

Agentia pentru
Dezvoltare
Regionala Centru

organism
neguvernamental
nonprofit, de utilitate
publica, cu
personalitate juridica,
care functioneaza in
domeniul dezvoltarii
regionale

Simion Cretu

(+40)258-818616

office@adrcentru.ro

873075

852085.5

1-Mar-10

1-Sep-11

1.Instruirea unui numar de 31
functionari publici si angajati
contractuali in vederea eficientizarii
consilierii organelor de decizie locale
privitoare la proiectele initiate.
2.Perfectionarea unui numar de 18
functionari publici si angajati
contractuali in vederea cresterii si
Consolidarea unei capacitati durabile
eficientizarii capacitatii de gestionare
si eficiente a aparatelor
a fondurilor publice si a proiectelor de
administrative ale comunelor Buteni,
dezvoltare locala.
Grupurile tinta ale proiectului au fost
Barsa si Chisindia care sa asigure
identificate pe baza obiectivelor
1. Activitati pregatitoare de
adaptarea flexibila a acestora la noile
3.Instruirea intregului personal (31
specifice ale proiectului si a cerintelor
implementare a proiectului
schimbari de structura si proces a
angajati) in vederea eficientizarii
Ghidului Solicitantului. Acestea sunt
2. Activitati de implementare a
managementului ciclului de politici
activitatii administratiei publice locale reprezentate de functionarii publici si
proiectului
publice precum si la mutatiile
in relatia cu solicitantii serviciilor
o parte din lucratorii contractuali din
determinate de aparitia inovatiilor
publice prin imbunatatirea
cadrul primariilor celor trei comune.
tehnologice, sa fie in masura sa
comunicarii.
raspunda la noile provocari de
4.Elaborarea unui studiu de
dezvoltare socio-economica.
eficacitate organizationala si punerea
in aplicare a recomandarilor acestuia
privitoare la eficienta activitatii
aparatelor administrative ale
comunelor Buteni, Chisindia si Barsa
atat in mod separat cat si in cadrul
asociatiei de dezvoltare
intercomunitara.
Beneficiarii directi ai proiectului sunt
reprezentati ai institutiilor publice
3 module de instruire cu participarea
membre ale Asociatiei de Dezvoltare
unui numar total de 91 de persoane,
Intercomunitara Polul de Crestere
insumand in total 432 de ore
Ploiesti - Prahova inclusiv staff-ul
cresterea capacitatii de raspuns a
asociatiei, totalizand un numar de 91
functionarilor publici/personalului
de persoane, repartizate astfel:
contractual angajati ai administratiilor
16 angajati din cadrul Primariei
publice locale implicate in proiect la
Municipiului Ploiesti;
schimbarile de structura si proces cu
16 angajati din cadrul Consiliului
care se confrunta institutiile publice,
1. Managementul de proiect
Judetean Prahova;
Consolidarea capacitatii
impuse de necesitatea alinierii la
2. Organizarea procedurilor de
8 angajati din cadrul Primariei
administrative a Asociatiei de
standardele UE;
achizitie
Orasului Baicoi;
Dezvoltare Intercomunitara Polul de
consolidarea capacitatii institutionale
3. Organizarea si derularea cursurilor
6 angajati din cadrul Primariei
Crestere Ploiesti-Prahova prin
si functionale a Asociatiei de
de instruire
Orasului Boldesti - Scaieni;
dezvoltarea practicilor de
Dezvoltare Intercomunitara Polul de
4. Informare si promovare proiect
5
angajati
din
cadrul
Primariei
management strategic in vederea
Crestere Ploiesti - Prahova prin
5. Auditare proiect
Orasului Plopeni;
cresterii eficacitatii organizationale
imbunatatirea expertizei capitalului
2 angajati din cadrul Primariei
uman; cresterea gradului de
Comunei Aricestii Rahtivani;
profesionalism a resurselor umane
4 angajati din cadrul Primariei
angajate in administratia publica va
Comunei Barcanesti;
contribui la cresterea capacitatii de
3 angajati din cadrul Primariei
implementare a proiectelor de
Comunei Berceni;
dezvoltare a Polului de Crestere
4 angajati din cadrul Primariei
Ploiesti - Prahova
Comunei Blejoi;
3 angajati din cadrul Primariei
Comunei Brazi;
3 angajati din cadrul Primariei
Rezultate cantitative
-Organizarea de cursuri de
perfectionare a personalului din
adminsitratia publica locala si
1. Managementul proiectului
judeteana in managementul
2. Identificarea temelor si
proictelor. Numarul de participanti la
problemelor de interes pentru
cursurile de managementul
formarea personalului din
proiectelor este estimat la 120
adminsitratia publica locala si
persoane din cele sase judete ale
judeteana;
Intarirea capacitatii institutionale a
Regiunii Centru (Alba, Brasov,
3. Acreditarea ADR CENTRU ca
autoritatilor administratiei publice
Covasna, Harghita, Mures, Sibiu), din
furnizor de formare in ocupatiile:
locale si judetene din Regiunea
care aprox. 50% din mediul rural
director de programe si expert
CENTRU si structurilor lor asociative
Salariati de la nivelul APL si din
-Organizarea de cursuri de instruire
achizitii publice
de a dezvolta politici si programe de
institutiile si serviciile publice aflate
in domeniul achizitiilor publice pentru
4. Adaptarea programei de formare si
dezvoltare, de a accesa fonduri de tip
sub autoritatea sau subordinea
functionarii publici din cele 6 judete
stabilirea grupelor de cursanti;
structural si de a initia proiecte
acestora
ale Regiunii Centru. Cursurile vor fi
5. Planul de desfasurare a cursurilor
viabile, finantate de Uniunea
organizate pentru cel putin 120 de
de formare ;
Europeana, in interes propriu si
participanti
6. Achizitii publice echipamente si
comunitar
-Organizarea de cursuri de
servicii
perfectionare in ocupatia de director
7. Derularea cursurilor de formare,
programe pentru cel putin 120
evaluarea si acordarea diplomelor
reprezentanti ai adminsitratiei publice
8. Concurs de proiecte
locale si judetene
9. Promovarea proiectului
Numarul beneficiarilor cursurilor de
10. Auditul proiectului
perfectionare si instruire organizate
prin proiect este de aprox. 360
persoane, pentru cele sase judete ale
Regiunii CENTRU.
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17327

Formare profesionala
continua in
administratia publica
locala

Competente Europene
pentru Administratia
Publica Locala

Resurse umaneFormare profesionalaAdministratie publica
europeana

Asociatia
Comunelor din
Romania

Primaria Comunei
Hoghiz - Consiliul
Local al Comunei
Hoghiz

Universitatea
Eftimie Murgu
Resita

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

universitate de stat

Emil Draghici

Monica Cirica

Mihaila Marian

0245.230.890

751304143

722341273

primar@vulcanabai.ro

monik_chirigiu@yahoo.ca

prorector_comunicare@uem.ro

1119655.49

410670

615797

1097262.38

402457

600157

2-Dec-10

1-Jun-10

1-Apr-10

1-Jan-12

31-Jul-11

31-Mar-11

Consolidarea si dezvoltarea capacitatii
administrative a ACoR in vederea
sprijinirii dezvoltarii resurselor umane
din cadrul administratiei publice
locale si, implicit, cresterea capacitatii
organizatonale a acesteia si a calitatii
serviciilor furnizate cetatenilor.

Imbunatatirea eficacitatii
organizationale a administratiilor
publice prin participarea a 31 de
angajati la 3 cursuri de formare pe
durata a 12 luni

50 de angajati in domeniul
Managementul proiectelor ;
- 50 de angajaii in domeniul Achiziiii
publice ;
- 50 de angajaii in domeniul Resurse
umane;
- 50 de angajaii in domeniul Audit
intern in institutiile publice ;
Grupul tinta vizat direct de
- 50 de angajaii in domeniul Prevenirii
implementarea si rezultatele
sic combaterii coruptiei ;
proiectului este constituit din
- 50 de angajaii in domeniul Obtinerea
institutiile autoritatilor administratiei
permisului ECDL - START ;
publice locale, membre ale ACoR,
- 50 de angajaii in domeniul
precum si personalul acestora.
Comunicare publica ;
- 50 de angajaii in domeniul Limbi
straine;
- 50 de angajaii in domeniul
Contabilite si fiscalitate in institutiile
publice
- 50 de angajati in domeniul Social .
- 25 de angajati in domeniul Agricol

31 de angajati vor detine competente
profesionale imbunatatite in urma
parcurgerii si absolvirii a 3 cursuri de
instruire:
un curs ECDL cu 7 module de instruire
care va creste competenta angajatilor
Grupul tinta pe care il vizeaza
in domeniul informatic
proiectul este alcatuit din 31 de
un curs de Tehnici de comunicare care angajati ai primariilor participante la
va dezvolta aptitudinile de
proiect.
comunicare si imbunatatirea relatiilor
de lucru cu cetatenii
un curs de Dezvoltare Locala Durabila
si Servicii Publice.

Organizarea cursurilor de
perfectionare profesionala
Organizarea unui centru de resurse
(on-line) pentru functionarii publici,
disponibil pe pagina de website a
asociatiei si implicit a proiectului.

1. Deschiderea proiectului
2. Achizitii publice
3. Organizarea cursurilor de ECDL
4. Derularea cursurilor ECDL
5. Organizarea cursurilor de Tehnici
de comunicare
6. Derularea cursurilor Tehnici de
comunicare
7. Organizarea cursului Dezvoltarea
locala durabila si Servicii publice
8. Derularea cursului Dezvoltarea
locala durabila si Servicii publice
9. Diseminarea rezultatelor si
publicitatea proiectului
10. Inchiderea proiectului
11. Auditul proiectului
12. Managementul proiectului

Incheierea parteneriatului de
colaborare intre Universitatea Eftimie
Murgu (UEM) si Consiliul Judetean
Caras-Severin (CJ CS)
Stabilirea echipei de proiect din
partea UEM si CJCS
Analiza de nevoi privind domeniile de
instruire la nivelul celor 40 autoritati
publice locale din judet
Cresterea eficacitatii organizationale
Elaborarea cererii de finantare
pentru minim 40 administratii locale
(propunerii de proiect)
Cresterea capacitatii administrative orasenesti si comunale din judet prin
Depunerea/ aprobarea cererii de
Functionarii publici/personal
din judetul Caras-Severin prin
imbunatatiri de structura, personal
finantare
contractual, minim 150 persoane din
realizarea unor imbunatatiri de
competent si eficient, instruit in
Constituirea si pregatirea
cadrul consiliilor locale comunale
structura si proces ale
diverse domenii la standarde de
corespunzatoare a Unitatii de
(minim 40) si ai Consiliului Judetean
managementului ciclului de politici calitate europene, capabil sa presteze
Management a Proiectului
Caras-Severin
publice in administratia publica locala
un serviciu public profesionist la
Promovare-Organizarea conferintei
standarde europene in interesul
de lansare a proiectului
cetatenilor etc.
Elaborarea documentatiilor de
atribuire si organizarea achizitiilor
publice
Achizitie bunuri si servicii prevazute
prin proiect
Amenajarea si inaugurarea Biroului de
consiliere pentru functionari publiciAcordarea de consultanta
Elaborare studiu privind
adaptabilitatea persoanelor din
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unitate subordonata
Directia Generala de
Formare profesionala
sau coordonata de
Asistenta Sociala si
pentru o administratie
catre o autoritate a
Protectia Copilului
publica moderna
administratiei publice
Sector 6
locale

17654

DA pentru MAPDR Dezvoltam Aptitudini
pentru Ministerul
Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale

MINISTERUL
AGRICULTURII SI
DEZVOLTARII
RURALE

autoritate a
administratiei publice
centrale

JAJAIE LUMINI¿A

15283

Masurarea costurilor
administrative si
identificarea sarcinilor
administrative aferente
legislatiei in domeniul
reglementat de
Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei
Sociale, Ministerul
Sanatatii si al Ministerul
Educatiei, Cercetarii si
Inovarii

Secretariatul
General al
Guvernului

autoritate a
administratiei publice
centrale

DANIELA
NICOLETA
ANDREESCU

Marius LACATUS

021.745.72.37

021 3072365

021 314 3400/1150

dgaspc6@yahoo.com

luminita.jajaie@madr.ro

daniela.andreescu@gov.ro

949074

817495.9

4050000

930092.52

694871.52

3442500

2-Jan-11

1-Sep-10

1-Sep-10

1-Jan-12

Imbunatatirea capacitatii Directiei de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Sector 6 Bucuresti in vederea
dezvoltarii viabile a structurii si a
proceselor de management la nivelul
politicilor publice, pentru o mai buna
implementare a acestora.

31-Aug-11

Cresterea capacitatii administrative a
Ministerului Agriculturii , Padurilor si
Dezvoltarii Rurale prin imbunatatirea
nivelului de pregatire profesionala a
resurselor umane la nivelul institutiei.

1-Jan-12

Elaborarea masurilor de simplificare
intreprinse de administratia publica
centrala din Romania in vederea
reducerii sarcinilor administrative
pentru operatorii economici.

Rezultatete pe care proiectul nostru
le va obtine la sfarsitul implementarii
sale: 1. Cadrul pentru dobandirea
abilitatilor si competentelor specifice
in folosirea tehnologiei informatice
(permis ECDL) si utilizarea unei limbi
straine de circulatie europeana (limba
engleza) pentru un numar de 100 de
angajati ai DGASPC sector 6
- Asigurarea managementului
Bucuresti; 2. Nivelul crescut de
Grupul tinta este format din cei 366
proiectului
perfectionare a 178 de angajati ai
de angajati in aparatul administrativ
- Efectuarea activitatii de achizitie de
DGASPC sector 6 Bucuresti in
al celor patru directii importante din
bunuri si servicii
utilizarea curenta a instrumentelor cadrul DGASPC Sector 6. Un numar de
- Realizarea unui Curs - Modulul de
manageriale necesare implementarii
178 de angajati ai DGASPC vor
formare ECDL
proceselor ciclului de politici publice
beneficia in mod direct de
- Realizarea unui Curs - Modul de
(management de proiect,
participarea la cele 5 sesiuni de
formare limba engleza
Comunicare, relatii publice si
instruire si celor doua seminarii
-Realizarea unui Curs - Modul de
managementul imaginii institutionale,
tematice.
formare manageme
Management Organizational); 3.
Instrument specific in vederea
identificarii si analizarii nevoilor de
formare permanente la nivelul
personalului DGASPC sector 6
Bucuresti in concordanta cu temele
orizontale ale politicilor UE privind
egalitatea de sanse si dezvoltarea
durabila vor conduce la atingerea
Obiectivul specific al Domeniul major
Organizarea Unitatii de management
a proiectului
Organizarea conferintei de lansare a
proiectului, activitati de informare si
publicitate
Dezvoltarea capacitatii resurselor
umane
Analiza nevoilor de
formare,identificarea modulelor de
instruire si elaborarea strategiei de
formare a resuselor umane la nivelul
MAPDR
6 module de instruire
Elaborarea caietului de sarcini si
500 zile de instruire organizate
150 de angajat din aparatul propriu al
Contractarea serviciilor de formare
150 persoane care obtin diploma
MAPDR
profesionala
2 conferinte
Derularea modulelor de formare
Pregatirea si desfasurarea
schimburilor de experienta
Elaborarea Manualului de bune
practici
Dezvoltarea ,,bibliotecii virtuale,, in
cadrul SMIGRA
Organizarea Conferintei de inchidere
a proiectului, prezentarea Raportului
final
Monitorizarea si evaluarea proiectului
Auditarea proiectului
Principalul scop al proiectului propus Grupul tinta al proiectului este format
este masurarea costurilor
din Ministerul Muncii, Familiei si
1Activitati initiere proiect - Pregatire
administrative pe care le suporta
Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii
documentatie si desfasurare achizitie
operatorii economici din domeniul
si Ministerul Educatiei, Cercetarii si
publica (bunuri si servicii)
selectat in vederea pregatirii etapei
Inovarii si agentiile din subordine/in
2Activitati management de proiect si
de reducere a sarcinilor
coordonare care au identificat in
raportare
administrative.
prima etapa obligatiile de informare
3Organizare si desfasurare
Rezultatele proiectului la finalul
pentru operatorii economici aferente
conferinta lansare proiect
implementarii sale:
legislatiei nationale.
4.Pregatirea cercetarii pe baza
1.Active necorporale, echipamente,
metodologiei SCM
birotica si consumabile
Ele reprezinta totodata beneficiarii
5Realizarea cercetarii
2.Conferinta de lansare a proiectului.
directi ai proiectului, intrucat
6Transfer de expertiza si bune
3.Evaluare cantitativa si calitativa a
rezultatul general al acestuia este
practici
tuturor celor 338 de obligatii de
atribuirea unui cost pentru obligatiile
7.Armonizarea si validarea datelor
informare din domeniul de
de informare identificate, fapt ce
din teren
reglementare selectat.
confera acestor institutii un
8.Centralizarea datelor si realizarea
4.Concluzii si recomandari ale
instrument in vederea reducerii
calculului
reprezentantilor mediului de afaceri si ulterioare a sarcinilor administrative.
9.Elaborarea raportului final
ale expertilor cheie antrenati in
Ministerul Muncii, Familiei si
10Organizarea si desfasurarea
proces.
Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii
conferintei finale ( cu participare
5.Transfer de expertiza si bune
si Ministerul Educatiei si agentiile din
internationala)
practici prin realizarea unei vizite de
subordine/in coordonare vor fi
11.Activitati de informare si
lucru intr-un stat membru UE cu
implicate direct in etapa de masurare
publicitate
experienta in domeniu.
a costurilor administrative prin
12.Activitati audit extern
6.Conferinta finala, avand ca prin
sprijinul constant pe care il vor oferi
scop prezentarea rezultatelor
consultantilor pe parcursul
implementarii proiectului factorilor de
proiectului.
decizie din cadrul administratiei

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

1

1

2.2

1.3

1.3

1.1

11180

17286

Ghiseuri unice in
comunele Negrilesti si
Paulesti

Comuna Negrilesti

Dezvoltarea Resurselor
Umane si imbunatatirea
eficacitatii
UNIVERSITATEA
organizationale in
STEFAN CEL MARE
cadrul Administratiei
SUCEAVA
Publice din judetul
Suceava

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

universitate de stat

17937

Cresterea nivelului de
pregatire profesionala a
unitate subordonata
angajatilor Directiei
Directia Generala de
sau coordonata de
Generale de Impozite si
Impozite si Taxe
catre o autoritate a
Taxe Locale a sectorului
Locale Sector 4
administratiei publice
4 prin asigurarea unui
centrale
pachet complex de
training

12702

Vision 2020 - o strategie
integrata a Zonei
Metropolitane
Constanta

ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE
COMUNITARA
ZONA
METROPOLITANA
CONSTANTA

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

Vasuian Ion

ELENA HLACIUC

Oundjian Hrant

VIORICA ANI
MERLA

742480662

230520263

021.460.61.66

0040 341 176 415

primaria_negrilesti@yahoo.com

elenah@seap.usv.ro

hrantabc@yahoo.com

ani.merla@zmc.ro

319717

976522

1014836

860000

313322.66

956991

994539.28

842800

8-Nov-09

1-Apr-10

1-May-10

1-Oct-09

8-Nov-10

31-Mar-11

Imbunatatirea durabila a capacitatii
apl de a furniza prompt si eficient
servicii publice de calitate.

- ghiseu unic pentru setateni
-pagina web
- o sesiune de instruire
- 11 persoane instruite
- 2 studii privind problemele speicficie
furnizarii serviciilor publice
- 1 studiu cuprinzand solutiile
identificate

40 de persoane instruite din
administratia publica de la nivelul
judetului Suceava:
Dezvoltarea activitatilor de formare si
minim 15% persoane cu rol de
cercetare privind eficacitatea
conducere;
organizationala in vederea
minim 20% din municipiul Suceava.
imbunatatirii si modernizarii
4 cursuri de pregatire de specialitate
administratiei publice din judetul
derulate;
Suceava
1 seminar de instruire in domeniile
Egalitate de sanse si Dezvoltare
durabila

1-Dec-11

Obiectivul general al proiectului este:
dezvoltarea si imbunatatirea
competentelor personalului operativ
si de conducere din cadrul Directiei
Generale de Impozite si Taxe Locale a
sectorului 4, prin sprijinirea
angajatilor in procesul de
perfectionare a cunostintelor
profesionale in contextul
transformarilor actuale, pronind de la
functiile administartiei publice de a
raspunde nevoilor unui mediu
complex si dinamic.

1-Sep-10

Imbunatatirea capacitatii de
programare ¿i implementare a
proiectelor de dezvoltare ale Zonei
Metropolitane Constanta
Instruirea/ sprijinirea persoanelor din
cele 14 primarii implicate in demersul
de planificare strategica

I.Produsele proiectului:
9 pachete de instruire care cuprind
fiecare: suportul de curs, motodologia
trainerului, prezentarea vizuala in
PowerPoint, exercitii, studii de caz si
teste
II.Rezultatele instruirii:
200 de angajati formati;
200 de angajati constituiti in echipe
de lucru interdependente cu un nivel
ridicat de coeziune.
mediul de afaceri local, institutiile
publice, presa si cetatenii sectorului 4,
Bucuresti, informati asupra dezvoltarii
resurselor umane si asupra unui
exemplu de buna practica desfasurat
in cadrul Directiei Generale de
Impozite si Taxe Locale a sectorului 4,
informatii care vor fi furnizate in
cadrul a doua conferinte de
promovare a proiectului.
III.Rezultatele pe termen lung ale
implementarii proiectului:
Solicitantul isi eficientizeaza serviciile
si creste profesionalismul angajatilor
sai.
Personalul instruit dobandeste
competente in diferite domenii si
-1 eveniment de lansare a proiectului,
10.000 brosuri, 2 comunicate de
presa, un interviu, o conferinta de
presa, 1000 cd-uri
-1 birou, 2 scaune, 1 raft si 1 dulap
-17 persoane instruite
- 1 strategie aprobata
-1 raport de audit al proiectului

Primaria comunei Negrilesti si cea a
primariei Paulesti si personalul
acestora

40 de persoane, functionari publici,
personal contractual din entitati
publice (consilii locale, consiliul
judetean, unitati administrativteritoriale etc.) din judetul Suceava

Grupul tinta este format din 200 de
angajati ai solicitantului, femei si
barbati, tineri si varstnici, cu studii
superioare si studii medii, de religie
ortodoxa sau catolica, repartizati pe
cursuri de formare.

17 persoane din cadrul Asociatiei si a
primariilor componente ale Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitare Zona
Metropolitana Constanta

1. serviciul de consultanta aferent
obtinerii finantarii nerambursabile
2. Managementul proiectului
3. Achizitie echipamente necesare
implementarii proiectelor
4. Lansarea proiect
5. Achizitie audit
6. Instruire
7. Servicii de transport
8. Studii si consultanta pentru analiza
problemelor speicficie furnizarii
serviciilor publice
9. Achizitie componentei informatice
10. Dotare cu echipament IT si
mobilier
11. Conferinta de presa - inchiderea
proiectului
12. Activitatea financiara si de
management a proiectului
Incheierea acordului de parteneriat
Identificarea nevoilor de cercetare si
perfectionare pentru resursele umane
ale entitatilor publice din judetul
SUCEAVA
Realizarea documentatiei pentru
obtinerea finantarii nerambursabile
Constituirea Echipei de Implementare
a Proiectului si Managementul
proiectului
Promovarea si publicitatea proiectului
Recrutarea si Selectarea trainerilor
FSEAP-USV
Recrutarea si selectia participantilor la
curs
Derularea procedurilor de achizitii
Organizare tehnica si administrativa a
programelor de training
Derularea programelor de
perfectionare profesionala
Cercetare privind gestiunea
resurselor umane si managementul
politicilor publice
Monitorizarea, evaluarea si auditul
proiectului

1. Managementul proiectului
2. Realizarea identitatii vizuale a
proiectului
3. Organizare actiuni de lansare a
proiectului
4. Desfasurare cursuri
5. Evaluarea gradului de satisfacere a
cursantilor
6. Evaluarea impactului activitatii
angajatilor asupra organizatiei
7. Audit
8. Monitorizarea proiectului
9. Organizare actiuni de finalizare a
proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

3

2

2.1

1.3

3.1

2.1

10763

19742

19735

19363

Programarea strategica modalitate de
optimizare a structurilor
pentru noile servicii
descentralizate/deconc
entrate din sectorul
prioritar sanatate

Eficientizarea
organizationala a
Consiliului Local al
Orasului Gaesti prin
instruire, gestiunea
portofoliilor
personalului si schimb
de bune practici de
conducere

Judetul Bacau

Consiliul Local al
Orasului Gaesti

Ministerul
Administratiei si
Asigurarea serviciilor de
Internelor- DG
evaluare a proiectelor
pentru Dezvoltarea
pentru AM PO DCA
Capacitatii
Administrative

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate subordonata
Directiei Generale
Descentralizare ¿ prin
sau coordonata de
de Asistenta Sociala
optimizare, eficienta si
catre o autoritate a
si Protectia Copilului
profesionalism
administratiei publice
Sector 3
locale

BENEA DRAGOS
ADRIAN

Toader Alexandru

Simion Gyongyi

DUCA CARMEN
FLORINA

0234-537200

0245-606082

213107080

0372.126.100

piu@csjbacau.ro

primaria.gaesti@yahoo.com

perla.simion@mai.gov.ro

dgaspc_sector3@yahoo.com

850000

785000

4763800

1132079

833000

769300

3572850

1109438

1-Sep-09

1-Sep-10

25-May-10

1-May-10

1-Sep-10

1-Nov-11

25-Nov-12

30-Apr-11

Sprijinirea procesului de
descentralizare in domeniul sectorial
sanitar in judetul Bacau

Cresterea standardului de cunostinte
si expertiza al functionarilor Primariei
orasului Gaesti pentru o mai buna
exercitare a functiei publice in
favoarea eficientei si eficacitatii
organizationale .

Obiectivul general al proiectului este
de asigura sprijinul continuu pentru
AM PO DCA in gestionarea eficienta a
fondurilor alocate prin PO DCA, prin
finantarea unor proiecte mature care
sa contribuie la indeplinirea
obiectivelor acestui program
operational.

Cresterea calitatii si a eficientei
activitatilor si serviciilor sociale
specifice Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului
sector 3, denumita in continuare
DGASPC, prin perfectionarea
sistemului de management al acestei
institutii.

-Transparenta decizionala in scopul
cresterii eficientei in utilizarea
resurselor alocate si in eliminarea
pagubelor,
-un instrument programatic de
revizuiri structurale in domeniul
sanitar, o analiza diagnostic si
document programatic strategic
pentru

- 1094 zile participant la instruire
- 1 analiza

20 persoane din cadrul Consiliului
Judetean Bacau, Autoritatii de
Sanatate Publica Bacau si din cadrul
spitalelor ce urmeaza a fi preluate
conform prevederilor legale privind
descentralizarea sistemului sanitar.

Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului
Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
Elaborare analiza diagnostic si
document programatic strategic
pentru serviciile sanitare publice
descentralizate (instrument
programatic de revizuiri structurale in
domeniul sanitar)
Sustinerea unui program de training
pentru ocupatia Director de Program,
Domeniul: Administratie si servicii
publice, Cod COR: 121013, acreditat
CNFPA, finalizat cu eliberarea de
certificatelor de competente,
recunoscute de MMFES si MEC
Instalarea unui program de soft pilot
la 2 spitale judetene
Publicitate si diseminare evenimente
Audit

1.Managementul de proiect
2. Consultanta juridica si tehnica
pentru realizarea documentatiilor de
achizitie si selectia furnizorilor
3. Informare si publicitate
4.Receptia echipamentelor si a
sistemului software suport
5. Consultanta pentru reorganizare
prin dezvoltare personala si schimb
de bune practici de management
6.Instruirea si formarea angajatilor
Primariei
7.Auditul proiectului

1.Publicarea unui comunicat de presa
privitor la inceperea proiectului pe
pagina de internet a AM PO DCA
2.Elaborarea caietului de sarcini
pentru achizitionarea serviciilor de
Rezultatele asteptate ale acestui
Grupul tinta vizat de acest proiect
evaluare proiecte
proiect sunt:
este personalul AM PO DCA (63
3. Organizare licitatie pentru
-minim 1900 de cereri de finantare
persoane cu functii de conducere si
contractare servicii de evaluare
evaluate si selectate;
de executie) pentru ca prin rezultatele
proiecte pentru AM PO DCA
-minim 1900 de rapoarte de
asteptate, acest proiect va contribui 4.Desfasurarea activitatilor prevazute
evaluare completate pentru cererile in mod considerabil la imbunatatirea
in caietul de sarcini de servicii de
de finantare propuse pentru finantare
activitatii directiei.
evaluare de proiecte
in cadrul axelor prioritare ale PO DCA.
5.Auditarea proiectului
6.Publicarea unui comunicat de presa
privitor la finalizarea proiectului pe
pagina de internet a AM PO DCA
7.Monitorizarea implementarii
activitatilor prevazute in proiect

- sistem de management analizat si
diagnosticat, pe urmatoarele
componente: organizatorica,
decizionala, informationala si
metodologica; raport de ¿Analiza
Diagnostic¿ elaborat
- manual de proceduri pentru
planificarea strategica a resurselor
umane, mate

1. Selectie consultant si contractare in
vederea realizarii dosarului de
finantare
2. Selectie furnizori materiale si
servicii publicitare
3. Selectie furnizori intretinere,
actualizare si dezvoltare aplicatii
informatice
4. Selectie furnizori materiale
consumabile
5. Organizare licitatie in vederea
selectarii furnizorilor de training
6. Organizare licitatie in vederea
Personalul DGASPC - din care 620
specialisti care lucreaza in mod direct selectarii furnizorilor de consultanta
manageriala.
cu beneficiarii.
7. Organizare licitatie in vederea
selectarii auditorului extern.
8. Asigurarea managementului
proiectului
9.Promovare prin publicitate,
informare si constientizare
10.Organizare seminar cu tema
Egalitatea de sanse in serviciile
publice de asistenta sociala si
protectia copilului
11.Diagnosticarea sistemului de
management si elaborare Raport de
Analiza Diagnostic

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.3

1.3

1.1

19888

Cresterea eficientei
organizationale a
Unitatii Administrativ
Teritoriale - municipiul
Moinesti prin
implementarea unui
program integrat de
instruire, de practica in
management si de
gestiune a formarii
resurselor umane

Consiliul Local
Moinesti

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Ilie M. Viorel

0733 959 400

viore.ilie@ymail.com

1158000

1134840

1-Nov-10

1-Jan-12

20953

Cresterea eficacitatii
organizationale a
administratiei publice
locale prin furnizarea de
module de pregatire în
domenii specifice

Universitatea din
Craiova

universitate de stat

ION
VLADIMIRESCU

-

-

1179200

1155616

30-Dec-11

29-Jun-13

12675

Strategia de dezvoltare
economica si sociala a Consiliul Judetean
judetului Suceava 2010Suceava
2020

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Gheorghe FLUTUR

0230 210148

gheorghe.flutur@cjsuceava.ro

262933

257674.34

1-Jul-10

30-Jun-11

Prin implementarea proiectului, se
1. Managementul de proiect
are in vedere atingerea si obtinerea
1.1. Realizarea planului de proiect
urmatoarele rezultate:
1.2. Coordonarea si monitorizarea si
- furnizarea unor cursuri dedicate si
controlul proiectului
personalizate pentru angajatii UAT
1.3. Raportarea proiectului
- furnizarea unei consultante
1.4. Management financiar-contabil
specializate in scopul reorganizarii
2. Consultanta juridica si tehnica
institutionale in baza dezvoltarii
pentru realizarea documentatiilor de
resurselor umane ce realizeaza actul
achizitie si selectia furnizorilor
si serviciul public in cadrul UAT
2.1. Consultanta juridica
- implementarea unei solutii
2.2. Consultanta tehnica
Prezentul proiect isi propune sa vina
Cresterea standardului de cunostinte
hardware-software suport a
3.Informare si publicitate
in intampinarea functionarilor
si expertiza al functionarilor din cadrul
procesului de reorganizare
3.1.Publicarea de anunturi in presa
angajati ai UAT-Moinesti in scopul
UAT-Moinesti pentru o mai buna
- documente legate de
locala
cresterii eficacitatii organizationale a
exercitare a functiei publice in
managementul proiectului:
3.2.Conferinta de presa de lansare a
institutiei.
favoarea eficientei si eficacitatii
metodologii, rapoarte, analize
proiectului
organizationale
- document de analiza institutionala in
3.3.Realizarea machetelor pentru
vederea reorganizarii spre eficacitate
afise, pliante, etichete, bannere.
si eficienta a functionarii UAT
3.4.Tiparire si difuzare de afise,
- document propunere de
pliante, etichete, bannere.
reorganizare si metode suport in
3.5.Publicarea unui anunt de
scopul reorganizarii
finalizare a proiectului intr-un cotidian
- vizite pentru schimb de experienta
local de maxima audienta
in alta tara din Europa
4.Receptia echipamentelor si a
- realizarea de cursuri si materiale de
sistemului software suport
curs pentru 10 cursuri, toate dedicate
4.1.Livrari echipamente
si personalizate pentru situatia UAT
4.2.Livrare si implementare sistem
- rapoarte de audit al proiectului
software suport
Pregatirea cadrului de implementare
a proiectului
Crearea si dezvoltarea unui Centru de
formare a personalului din cadrul
administratiei publice locale la nivelul
Dezvoltarea rutelor flexibile de
Universitatii din Craiova
invatare pe tot parcursul vietii si
Formarea grupului tinta
300 de persoane formate
300 de persoane, personal angajat in
cresterea calitatii formarii continue a
Dezvoltarea si furnizarea unor module
12 module de pregatire
cadrul Consiliul Judetean Dolj si al
functionarilor publici si a personalului
de pregatire
6 comunicate de presa
institutiilor administratiei publice
din administratia publict prin
Module (cursuri) care au ca tematica
o conferin¿ta
locale subordonate acestuia
furnizarea unor module de pregatire
egalitatea de sanse si dezvoltarea
de calitate.
durabila
Conferinta
Auditul proiectului
Coordonarea si monitorizarea
implementarii proiectului
Activitatea 1:
1 conferinta de presa privind lansarea
proiectului
Activitatea 2: Publicitate si eveniment
de promovare a rezultatelor
proiectului
5 comunicate de presa (1 la inceputul
implementarii, 3 intermediare si 1 la
finalul implementarii), 1 eveniment de
promovare a proiectului.
Obiectivul general al proiectului
Activitatea 4: Studiu privind
consta in dezvoltarea capacitatii
elaborarea analizei situatiei initiale
administratiei publice la nivelul
- 1 studiu privind analiza initiala a
judetului Suceava de a realiza o mai
resurselor pe care le detine judetul
buna planificare strategica economica
Suceava
si sociala, in vederea implementarii
Activitatea 5: Elaborarea analizei Swot
proiectelor de interes local si
a judetului Suceava
judetean.
- 1 analiza Swot a judetului Suceava
Activitatea 6: Schimb de bune practici
1 vizita de lucru in regiunea Schwaben
din Germania, 7 persoane
participante la schimbul de
experienta; 1 strategie de dezvoltare
a regiunii Schwaben tradusa din limba
germana in limba romana
Activitatea 7: Stabilirea obiectivelor si
a criteriilor de dezvoltare
- 1. obiectivele strategice de

Grupurile tinta ale prezentului proiect
apartin administratiei publice locale
din judetul Suceava, astfel:
1. Consiliul Judetean Suceava ¿ ca
beneficiar direct al finantarii
nerambursabile si beneficiar direct al
Strategiei de dezvoltare economica si
sociala a judetului Suceava 2010-2020
precum si a rezultatelor proiectului pe
termen mediu si lung (concretizarea
in atragerea de fonduri
nerambursabile si implementarea de
proiecte de dezvoltare economica si
sociala a judetului Suceava)
2. Consiliile locale ale municipiilor,
oraselor si comunelor din judetului
Suceava ¿ ca beneficiari directi ai
Strategiei, planului de masuri si
portofoliului de proiecte aferent
strategiei.

Lansarea proiectului, managementul
tehnic si financiar al proiectului
Publicitate si eveniment de
promovare a rezultatelor proiectului
Achizitionarea bunurilor si serviciilor
necesare derularii proiectului
Studiu privind elaborarea analizei
situatiei initiale
Elaborarea analizei Swot a judetului
Suceava
Schimb de bune practici organizat in
vederea elaborarii strategiei cu
regiunea Schwaben din Germania.
Traducerea strategiei partenerilor din
limba germana in limba romana.
Stabilirea obiectivelor si a criteriilor de
dezvoltare
Elaborarea unei prime forme a
Strategiei de dezvoltare economica si
sociala a judetului Suceava 2010-2020
si organizarea unor actiuni de
consultare publica
Derulare seminar cu tema: ¿Egalitatea
de sanse¿
Derulare seminar cu tema:
¿Dezvoltarea durabila¿
Elaborarea formei finale a strategiei
Aprobarea Strategiei de dezvoltare

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1

1.3

1.3

1.1

1.3

21987

22394

19554

22408

Investim în resursa
umana pentru
performanta, calitate si
bunastare - Program de PRIMARIA SECTOR 6
formare profesionala
pentru angajatii
Primariei Sectorului 6

Reducerea riscurilor la
nivel judetean printr-o
mai buna comunicare in Consiliul Judetean
cadrul Comitetului
Dambovita
Judetean pentru Situatii
de Urgenta

Implementarea
Sistemului National
Integrat de
Management al
Informatiei si al
Activitatii Tactico Operative la nivelul
Directiei Generale de
Informatii si Protectie
Interna (SIMITO)

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Spre o institutie de rang
european si program de
Primaria sectorului
formare profesionala a
4
personalului din
Primaria sectorului 4

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Cristian Constantin
POTERAS

BONDILA DOREL

autoritate a
administratiei publice
centrale

Ovidiu Dobleaga

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Alexandru Leonte
Popescu

021-5298319

0722341981, 0245207623

021. 312.32.98

021-335.92.30

poteras@primarie6.ro

dbondila@cjd.ro

ovidiu.dobleaga@dgipi.ro

primarie4@gmail.com

1101091

1154205

7305736

1035652

1079069.18

1131121

6209875.6

1014938.96

1-Jan-11

1-Nov-10

1-Jun-10

1-Oct-10

1-Jul-12

31-Oct-11

18 întâlniri de lucru;
Cursul de expert achizitii publice - 20
participanti ( probabilitate de
certificare de 85%);
Cursul de asistent relatii publice si
comunicare -20 participanti
(probabilitate de certificare de 85%);
Cursul de manager de proiect - 28
participanti (probabilitate de
Îmbunatatirea capacitatii
certificare de 85%);
administrative a Primariei sectorului 6
Cursul de comunicare în limba engleza
prin organizarea unui program de
- 28 de participanti (probabilitate de
formare profesionala pentru 313
certificare de 85%);
angajati în domeniile de activitate, pe
ECDL - 100 de participanti
o durata de 18 luni.
(probabilitate de certificare de 85%);
Cursul de expert prevenire si
combatere a coruptiei - 28
participanti (probabilitate de
certificare de 85%).
Numar total participanti - 313 (o parte
va participa la mai multe cursuri)
Numar total certificate de absolvire 424.

Eficientizarea componentei de
comunicare a managementului
riscurilor la nivelul institutiilor
judetene cu responsabilitati in
domeniul situatiilor de urgenta.

1 analiza a procedurilor existente de
comunicare inter-instutionala si a
fluxurilor interinstitutionale de date in
cazul situatiilor de urgenta;
1 analiza a proceselor de lucru privind
identificarea si elaborarea masurilor
de reducere a riscurilor in functie de
impactul si de probabilitatea
producerii, precum si a costurilor de
preventie si de interventie;
noi proceduri de comuinicare
implementate ca rezultat al
consultantei oferite in proiect.
Numarul procedurilor va rezulta in
urma analizelor efectuate anterior

1-Jun-12

Obiectivul proiectului este de a
imbunatati managementul decizional
in domeniul politicilor si strategiilor
-centralizarea datelor si informatiilor
nationale de securitate si ordine
coroborat cu descentralizarea
publica, care vizeaza, in principal
deciziei;
amenintari la adresa ordinii
-realizarea de produse analitice de
constitutionale, amenintari
tip intelligence, care pot fi valorificate
asimetrice, riscuri si vulnerabilitati din
in actul decizional la nivel strategic,
domeniile economic, financiar,
informatiile necesare pentru
securitate energetica, protectia
elaborarea si planificare
mediului ori vulnerabilitati in
realizarea coridoarelor europene de
transport.

1-Apr-12

Dezvoltarea si imbunatatirea
capacitatii administrative a Primariei
sectorului 4, Bucuresti prin formarea
profesionala a 370 de angajati in
domeniile specifice de activitate.

- 12 sesiuni instruire
-1625 zile instruire

Grupul tinta al proiectului este
constituit din 313 angajati ai Primariei
sectorului 6, dintre care 191 sunt
femei si 122 barbati.
Desfasurarea procedurilor de
Din totalul de angajati 225 sunt
management al proiectului;
functionari publici si 88 personal
Evenimentul de lansare a proiectului;
contractual.
Planificarea si desfasurarea
Grupele de vârsta în care se
programului de formare profesionala;
încadreaza participantii sunt:
Auditarea proiectului;
-angajati cu vârsta între 15-24 de ani,
Evenimentul de inchidere a
15 persoane
proiectului;
-angajati cu vârsta între 25-54 de ani, Analiza impactului proiectului asupra
251 de persoane
angajatilor primariei;
-angajati cu vârsta între 55-64 de ani,
47 de persoane.

50 de functionari reprezentanti in
cadrul Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgenta beneficiari ai
sesiunilor de training din cadrul
proiectului

Grupul tinta vizat direct de
implementarea proiectului este
Directia Generala de Informatii si
Protectie Interna.

370 angajati ai primariei

1. Managementul proiectului
2. Achizitii publice
3. Studii, analize si implementare
proceduri optimizate
4. Dezvoltarea de programe de
training pentru functionarii angajati in
activitati de preventie si interventie in
situatii de urgenta
5. Instruirea a 50 de functionari
publici in programele de training
dezvoltate in cadrul proiectului
6. Instalare echpament hardware si
software de baza
7. Implementarea componentei de
comunicare publica a riscurilor la nivel
judetean (portal)
8. Organizarea a doua seminarii pe
tema dezvoltarii durabile si a egalitatii
de sanse in contextul comunicarii
interinstitutionale in situatii de
urgenta
9. Organizarea unei campanii de
promovarea a unui comportament
pro-activ si participativ in situatii de
urgenta in randul populatiei
10. Asigurarea vizibilitatii proiectului
11. Auditulechipei
proiectului
1. Constituirea
de proiect
2. Asigurarea managementului,
monitorizarii si evaluarii proiectului
3. Promovarea proiectului
4. Achizitia de echipamente, soft,
licente de specialitate, carti si
publicatii de specialitate si servicii
specializate de instruire pentru
utilizarea aplicatiei informatice de
analiza a informatiei si interpretarea
rezultatelor obtinute
5. Dezvoltarea sistemului informatic
modern compus dintr-o baza de date
necesara pentru colectarea,
procesarea, stocarea, interogarea si
raportarea datelor gestionate la nivel
national
6. Instalarea echipamentelor
achizitionate, a licentelor
achizitionate si derularea contractului
de servicii specializate de instruire
pentru utilizarea aplicatiei informatice
de analiza a informatiei si
interpretarea rezultatelor obtinute
7. Adoptarea cadrului legal unitar in
domeniul ¿intelligence¿
8. Elaborarea metodologiei de lucru la
nivelul DGIPI
1. management proiect
2. Conferinta lansare proiect
3. desfasurarea sesiunilor de instruire
4. Conferinta inchidere proiect
5. Audit proiect

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

1

2.2

1.1

1.3

11324

Servicii eficiente si de
calitate pentru cetatenii
orasului Panciu

Orasul Panciu

22730

Masurarea costurilor
administrative si
identificarea sarcinilor
administrative aferente
legislatiei in domeniul
reglementat de
Ministerul
Comunicatiilor si
Societatii
Informationale si
Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului
de Afaceri

22794

Cresterea eficientei in
administratia locala prin
SERVICIUL PUBLIC
perfectionarea
FINANTE LOCALE
personalului Serviciului
PLOIESTI
Public de Finante
Publice Locale Ploiesti

Secretariatul
General al
Guvernului

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
locale

Ion PETRE

DANIELA
NICOLETA
ANDREESCU

HODOROG
GABRIEL VASILE

0237.275.811

021 314 3400/1150

0723.573.733

-

daniela.andreescu@gov.ro

gabihodorog@yahoo.com

884365

2250000

884732

866752.18

1912500

867037.36

16-Jun-10

15-Aug-10

1-Jan-11

15-Jun-11

15-Dec-11

1-Jul-12

Scopul proiectului este acela de a
raspunde nevoilor cetatenilor prin
Beneficiarii directi ai prezentului
servicii eficiente de ordine si liniste
proiect sunt autoritatile administratiei
publica, ceea ce impica:
publice locale din orasul Panciu, care
1.Eficientizarea structurii care
vor beneficia de consolidarea
asigura serviciul de ordine si liniste
capacitatii de management al
publica, prin adoptarea unei structuri
servicilor publice, prin îmbunatatirea
organizatorice flexibile, care sa
calitatii si eficientei serviciilor
1 Serviciu Politie comunitara la nivel
asigure un echilibru între nevoile
adresate direct cetatenilor, pe baza
de oras eficient, cu o structura
comunitatii si atributiile legale ale
unui management adecvate si a unui
operationala care asigura un raspuns
acesteia, precum si o furnizare bazata
personal corespunzator instruit.
adecvat si prompt nevoilor
pe management modern de sistem.
3 salariati din aparatul tehnic de
cetatenilor.
2.Modernizarea capacitatii de
specialitate al primarului
furnizare a serviciilor de ordine si
Grupul tinta este constituit din :
liniste publica, prin dotarea
15 de functionari din cadrul Serviciului
corespunzatoare a structurii
Politie comunitara
reorganizate
5 functionari din cadrul Serviciului
3.Eficientizarea resurselor umane
Politie comunitara
abilitate în asigurarea serviciilor de
ordine si liniste publica
Acest proiect vine in sprijinul
Principalul scop al proiectului propus
activitatilor intreprinse de
este masurarea costurilor
Secretariatul General al Guvernului,
administrative pe care le suporta
prin Directia Politici Publice, in acest
operatorii economici din domeniul
domeniu (implementarea Strategiei selectat in vederea pregatirii etapei
pentru o reglementare mai buna la
de reducere a sarcinilor
nivelul administratiei publice centrale
administrative.
2008-2013).
Rezultatele proiectului la finalul
implementarii sale:
Elaborarea masurilor de simplificare 1.Active necorporale, echipamente,
intreprinse de administratia publica
birotica si consumabile
centrala din Romania in vederea
2.Conferinta de lansare a proiectului.
reducerii sarcinilor administrative
3.Evaluare cantitativa si calitativa a
pentru operatorii economici.
tuturor celor 209 de obligatii de
informare din domeniul de
Totodata, proiectul se alatura
reglementare selectat.
masurilor intreprinse de Romania in
4.Concluzii si recomandari ale
vederea atingerii tintei de 25% de reprezentantilor mediului de afaceri si
reducere a sarcinilor administrative
ale expertilor cheie antrenati in
pentru mediul de afaceri pana la
proces.
sfarsitul anului 2012, tinta asumata in
5.Transfer de expertiza si bune
fata Comisiei Europene.
practici prin realizarea unei vizite de
lucru intr-un stat membru UE cu
De asemenea, acest proiect faciliteaza
experienta in domeniu.
imbunatatiri de proces la nivelul SGG
6.Conferinta finala, avand ca prin
si al ministerelor de resort, prin
scop prezentarea rezultatelor
cresterea capacitatii de elaborare a implementarii proiectului factorilor de
politicilor publice si a calitatii
decizieladin
cadrul administratiei
Referitor
managementul
proiectului
vor fi efectuate 18 intalniri de lucru,
vor fi intocmite un plan de actiune si
un cadru organizatoric al proiectului,
un plan de monitorizare, un plan de
evaluare si sase rapoarte de
monitorizare realizate trimestrial.
In urma desfasurarii programului
de instruire vor reiesi urmatoarele
rezultate: la cursul de expert achizitii
publice vor fi instruiti 14 participanti;
la cursul de asistent relatii publice si
Sporirea capacitatii institutionale a
comunicare - 14 participanti instruiti,
Serviciului de Finante Locale Ploiesti,
la cursul specialist relatii publice 14
prin formarea profesionala continua a
participanti instruiti, la cursul de
153 de angajati pe durata a 18 luni.
expert prevenire si combatere a
coruptiei 28 participanti instruiti, la
cursul de inspector taxe si impozite
20 de persoane instruite si la cursul
de expert fiscal 84 de persoane
instruite. La ambele sesiuni de cursuri
vor fi aplicate si interpretate un
numar de 174 de chestionare de
evaluare a satisfactiei cursantilor in
urma finalizarii cursurilor. Va fi
elaborat si un raport de audit al
proiectului.
Referitor la informarea si

Asigurarea managementului
proiectului
Reorganizarea Serviciului Politie
comunitara si asigurarea suportului
de interventie
Instruirea personalului
Reducerea duratei de livrare a
serviciilor publice
Asigurarea vizibilitatii proiectului

Grupul tinta al proiectului este format
din Ministerul Comunicatiilor si
1Activitati initiere proiect - Pregatire
Societatii Informationale si Ministerul
documentatie si desfasurare achizitie
Economiei, Comertului si Mediului de
publica (bunuri si servicii)
Afaceri si agentiile din subordine/in
2Activitati management de proiect si
coordonare care au identificat in
raportare
prima etapa obligatiile de informare
3Organizare si desfasurare
pentru operatorii economici aferente
conferinta lansare proiect
legislatiei nationale.
4.Pregatirea cercetarii pe baza
metodologiei SCM
Ele reprezinta totodata beneficiarii
5Realizarea cercetarii
directi ai proiectului, intrucat
6Transfer de expertiza si bune
rezultatul general al acestuia este
practici
atribuirea unui cost pentru obligatiile
7.Armonizarea si validarea datelor
de informare identificate, fapt ce
din teren
confera acestor institutii un
8.Centralizarea datelor si realizarea
instrument in vederea reducerii
calculului
ulterioare a sarcinilor administrative.
9.Elaborarea raportului final
Ministerul Comunicatiilor si Societatii
10Organizarea si desfasurarea
Informationale, Ministerul pentru
conferintei finale ( cu participare
IMM-uri, Comert si Mediu de Afaceri
internationala)
si Ministerul Turismului si agentiile din
11.Activitati de informare si
subordine/in coordonare vor fi
publicitate
implicate direct in etapa de masurare
12.Activitati audit extern
a costurilor administrative prin
sprijinul constant pe care il vor oferi
consultantilor pe parcursul
proiectului.

Grupul tinta este reprezentat de 153
angajati ai Serviciului Public de
Finante Locale Ploiesti.

1. Managementul proiectului
2. Deschiderea proiectului
3. Derularea programului de formare
profesionala
4.Feedback-ul curasantilor
5. Inchiderea proiectului
6. Auditul proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1

1

1.1

1.3

1.3

1.3

1.3

22752

22693

Masurarea costurilor
administrative si
identificarea sarcinilor
administrative aferente
legislatiei in domeniul
reglementat de
Ministerul
Administratiei si
Internelor si Ministerul
Dezvoltarii Regionale si
Turismului

Secretariatul
General al
Guvernului

Cresterea capacitatii de
management printr-o
mai buna comunicare in Consiliul Judetean
cadrul Comitetului
Timis
Judetean pentru Situatii
de Urgenta

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

22857

Cresterea capacitatii
functionarilor publici
din Ministerul Apararii
Nationale si Agentiei
Nationale a
Agentia Nationala a
Functionarilor Publici de
Functionarilor
a gestiona procesele de
Publici
management strategic
si de proiect, in
contextul dezvoltarii si
intaririi rolului functiei
publice

autoritate a
administratiei publice
centrale

22800

Consolidarea sistemului
de formare continua a
angajatilor Consiliului Consiliul Judetean
Judetean Gorj si a
Gorj
institutiilor
subordonate

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

22756

Reducerea riscurilor la
nivel judetean printr-o
mai buna comunicare in Cosiliul Judeatean
cadrul Comitetului
Maramures
Judetean pentru Situatii
de Urgenta

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Daniela Nicoleta
021 314 3400/1150
Andreescu

Constantin
OSTAFICIUC

Lavinia Nemes

Calinoiu Ion

Mircea Man

0256.490.592

021/315.05.45

0253 214 006

0262.212.110

daniela.andreescu@gov.ro

-

lavinia.nemes@anfp.gov.ro

presedinte@cjgorj.ro

mircea.man@maramures.ro

2700000

1113212

1124300

781500

1153200

2295000

1090947.76

955655

765870

1130136

15-Aug-10

2-Mar-11

1-Sep-10

1-Oct-10

15-Aug-10

15-Dec-10

1-Mar-12

1-Mar-12

1-Apr-12

15-Aug-11

Acest proiect vine in sprijinul
activitatilor intreprinse de
Secretariatul General al Guvernului,
prin Directia Politici Publice, in acest
domeniu (implementarea Strategiei
pentru o reglementare mai buna la
nivelul administratiei publice centrale
2008-2013).
Elaborarea masurilor de simplificare
intreprinse de administratia publica
centrala din Romania in vederea
reducerii sarcinilor administrative
pentru operatorii economici.
Totodata, proiectul se alatura
masurilor intreprinse de Romania in
vederea atingerii tintei de 25% de
reducere a sarcinilor administrative
pentru mediul de afaceri pana la
sfarsitul anului 2012, tinta asumata in
fata Comisiei Europene.
De asemenea, acest proiect faciliteaza
imbunatatiri de proces la nivelul SGG
si al ministerelor de resort, prin
cresterea capacitatii de elaborare a
politicilor publice si a calitatii
reglementarilor initiate de aceste
institutii. Concomitent, proiectul
genereaza informatii cu privire la

Principalul scop al proiectului propus
este masurarea costurilor
administrative pe care le suporta
operatorii economici din domeniul
selectat in vederea pregatirii etapei
de reducere a sarcinilor
administrative.
Rezultatele proiectului la finalul
implementarii sale:
1.Active necorporale, echipamente,
birotica si consumabile
2.Conferinta de lansare a proiectului.
3.Evaluare cantitativa si calitativa a
tuturor celor 225 de obligatii de
informare din domeniul de
reglementare selectat.
4.Concluzii si recomandari ale
reprezentantilor mediului de afaceri si
ale expertilor cheie antrenati in
proces.
5.Transfer de expertiza si bune
practici prin realizarea unei vizite de
lucru intr-un stat membru UE cu
experienta in domeniu.
6.Conferinta finala, avand ca prin
scop prezentarea rezultatelor
implementarii proiectului factorilor de
decizie din cadrul administratiei

Grupul tinta al proiectului este format
din Ministerul Administratiei si
1Activitati initiere proiect - Pregatire
Internelor si Ministerul Dezvoltarii
documentatie si desfasurare achizitie
Regionale si Turismului si agentiile din
publica (bunuri si servicii)
subordine/in coordonare care au
2Activitati management de proiect si
identificat in prima etapa obligatiile
raportare
de informare pentru operatorii
3Organizare si desfasurare
economici aferente legislatiei
conferinta lansare proiect
nationale.
4.Pregatirea cercetarii pe baza
metodologiei SCM
Ele reprezinta totodata beneficiarii
5Realizarea cercetarii
directi ai proiectului, intrucat
6Transfer de expertiza si bune
rezultatul general al acestuia este
practici
atribuirea unui cost pentru obligatiile
7.Armonizarea si validarea datelor
de informare identificate, fapt ce
din teren
confera acestor institutii un
8.Centralizarea datelor si realizarea
instrument in vederea reducerii
calculului
ulterioare a sarcinilor administrative.
9.Elaborarea raportului final
Ministerul Administratiei si Internelor
10Organizarea si desfasurarea
si Ministerul Dezvoltarii Regionale si
conferintei finale ( cu participare
Turismului si agentiile din
internationala)
subordine/in coordonare vor fi
11.Activitati de informare si
implicate direct in etapa de masurare
publicitate
a costurilor administrative prin
12.Activitati audit extern
sprijinul constant pe care il vor oferi
consultantilor pe parcursul
proiectului.

Aprobat

50 de functionari reprezentanti in
cadrul Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgenta beneficiari ai
Studii, analize si implementare
sesiunilor de training din cadrul
Cresterea capacitatii de management
proceduri optimizate
proiectului
printr-o mai buna comunicare in
1 analiza a procedurilor existente
Dezvoltarea de programe de training
30 de autoritati ale administratiei
cadrul Comitetului Judetean pentru Training pentru 50 functionari publici
pentru functionarii angajati in
publice locale si institutii publice
Situatii de Urgenta
activitati de preventie si interventie in
reprezentate in Comitetul Judetean
situatii de urgenta
pentru Situatii de Urgenta beneficiare
ale studiilor, analizelor si ale ghidului
metodologic

Aprobat

REZULTATE
¿250 de functionari publici instruiti
(100 de functionari publici ANFP si
150 de functionari publici M.Ap.N)
dupa cum urmeaza: 50 in domeniul
formarii de formatori, 40 in domeniul
managementului de proiect, 40 in
domeniul managementului de resurse
umane, 20 in domeniul achizitiilor
publice, 40 in domeniul politicilor
Imbunatatirea capacitatii si eficacitatii
publice, 20 in domeniul
organizationale din cadrul structurilor
managementului pe bugete, 40 in Proiectul se adreseaza unui grup tinta
celor doua institutii partenere, pana la
domeniul planificarii strategice;
format din 250 functionari publici,
sfarsitul anului 2011, prin
¿standarde generale de cunostinte si barbati si femei, din toate categoriile
eficientizarea proceselor de
know-how imbunatatite pentru cel
de varsta (18-24 ani/ 25 ¿ 54 de ani,
management strategic si a utilizarii
putin 90% din functionarii publici ce
peste 55 ani).
instrumentelor de modernizare de
vor participa la aceste cursuri;
catre functionarii publici.
¿7 programe de instruire realizate in
urmatoarele domenii: management
de proiect, management resurse
umane, achizitii publice, politici
publice, managementul bugetelor,
planificare strategica, formare de
formatori (ToT);
¿materiale si pachete de instruire
pentru 250 de functionari;
¿3 conferinte de promovare cu
participarea presei, articole in presa
Obiectivul general al proiectului este
cresterea eficacitatii Consiliului
Judetean Gorj si a Directiei
- 150 persoane instruire
150 angajati ai CJ Gorj si ai Directiei
Comunitara Judetene de Evidenta a
- 7 module formare
Comunitare Judetene de Evidenta a
Persoanelor Gorj si a standardelor
Persoanelor Gorj .
generale de cunostinte si expertiza la
nivelul functionarilor publici si a
personalului contractual.
Eficientizarea componentei de
comunicare a managementului
riscurilor la nivelul institutiilor
- o analiza a procedurilor de
judetene cu responsabilitati in
comunicare inter-institutionala
domeniul situatiilor de urgenta, prin:
existente;
- optimizarea procedurilor de
- o analiza a proceselor de lucru;
comunicare interinstitutionala;
- implementarea unor noi proceduri
- implementarea unui mecanism
de comunicare, rezultate in urma
eficient de comunicare cu cetatenii de
analizei preliminare;
pe raza judetului, in situatii de
- 6 programe de taining;
urgenta;
- instruirea a 50 de functionari cu rol
de decizie privind managementul
riscurilor.

1. Etapa pregatitoare
2. Etapa de lansare a proiectului
3. Etapa de implementare si finalizare
a procedurii de selectie a furnizorilor
de servicii si echipamente
4. Etapa de demarare, desfasurare si
finalizare a procedurii de selectie a
furnizorului de consultanta/
furnizorului de programe de instruire
5. Etapa de derulare a celor 7 cursuri
distincte de perfectionare
6. Etapa de centralizare si finalizare a
documentelor rezultate ca urmare a
finalizarii cursurilor de perfectionare
(strategii, ghid, propuneri proiecte)
7. Etapa de demarare, desfasurare si
finalizare a procedurii de selectie a
furnizorului serviciilor de tiparire a
materialelor elaborate de firma de
consultanta/ furnizorul de formare
8. Activitati de coordonare, evaluare
si raportare
9. Activitati de audit extern
10. Etapa de diseminare a rezultatelor
si de finalizare a proiectului

1. Achzitionare echipamente
informatice
2. Achzitionare servicii instruire
3.Derularea cursurilor de formare
4. Monitorizare si evaluare proiect
5. Audit proiect

1. Managementul proiectului;
2. Achizitii publice;
- 50 functionari reprezentanti ai
3. Studii, analize si implementare
Comitetului Judetean pentru Situatii
proceduri optimizate;
de Urgenta beneficiari ai sesiunilor de
4. Dezvoltare programe taining
training;
pentru functionari;
- 30 de autoritati ale administratiei
5. Implementarea componentei de
publice locale, reprezentate in
comunicare publica a riscurilor la nivel
Comitetul Judetean pentru Situatii de
judetean;
Urgenta.
6. Asigurarea vizibilitatii proiectului;
7. Auditul proiectului.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.3

1.3

1.3

22928

Sistemul Unitar de
Raportare a
Evenimentelor

Unitatea militara
0251 Bucuresti

22876

Sistem informatic
pentru managementul
situatiilor de criza

23120

Centrul pentru
Promovarea Drepturilor
ACADEMIA de
Omului in Institutiile de POLITIE ALEXANDRU
Ordine si Siguranta
IOAN CUZA
Publica - CPDO

Unitatea militara
0251 Bucuresti

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

universitate de stat

Bontic Neculai

Bontic Neculai

Luca IAMANDI

213198036

213198036

021.317.5523

neculai.bontic@mai.gov.ro

neculai.bontic@mai.gov..ro

secretar@academiadepolitie.ro

15780000

16999034.8

3065340

13413000

14449179.58

3004033.2

1-Jan-11

1-Jan-11

1-Apr-11

1-Jan-13

Imbunatatirea durabila a activitatii si
a capacitatii de analiza si sinteza a
personalului operativ al Jandarmeriei
Romane prin standardizarea
modalitatii de inregistrare a
informatiilor si a datelor despre
evenimente survenite pe timpul
indeplinirii misiunilor.
Imbunatatirea proceselor de
planificare, evaluare a situatiei
-implementarea unor instrumente
operative, adoptarea deciziilor pentru performante de analiza si sinteza a
solutionarea evenimentelor prin
informatiei, care sa fundamenteze
implementarea unui instrument
prin rezultatele furnizate deciziile
informatic modern de management al operationale cu privire la rezolvarea
activitatii si al informatiilor.
unor situatii concrete sau deciziile
Realizarea standardizarii
strategice de planificare a proceselor
metodologiilor si a instrumentelor
s
informatice de inregistrare si de
analiza a incidentelor la nivelul
institutiilor de ordine publica din
subordinea Ministerului de Interne
prin integrarea SURE cu sistemul
similar al Inspectoratului General al
Politiei Romane (SNRI ¿ Sistemul
National de Raportare a Incidentelor)

1-Jun-12

Obiectivul general al proiectului este
acela de a contribui la imbunatatirea
eficacitatii organizationale a
Jandarmeriei Romane prin cresterea
si perfectionarea capacitatii de decizie
si a capacitatii de raspuns pentru
planificarea si organizarea misiunilor
pe care le organizeaza in virtutea
atributiilor ce ii revin: aparea ordinii si
linistii publice, a drepturilor si
fundamentale ale cetatenilor, a
proprietatii publice si private, la
prevenirea si descoperirea
infractiunilor si a altor incalcari ale
legilor in vigoare, precum si la
protectia institutiilor fundamentale
ale statului si combaterea actelor de
terorism.

In conformitate cu obiectivele
propuse pentru solutionarea
problemei identificate la punctul 2.2,
principalele rezultate asteptate la
finalul implementarii proiectului
constau in:
1.Implementarea sistemului
informatic integrat (software si
hardware) pentru planificarea si
managementul situatiilor de criza la
nivelul Jandarmeriei Romane si
integrarea acestuia in practicile
curente de lucru ale institutiei.
2.Imbunatatirea capacitatii tehnice a
personalului operativ prin dobandirea
de competente in utilizarea
tehnologiei de varf in planificarea,
realizarea si evaluarea misiunilor de
interventie

31-Mar-13

dezvoltarea unei culturi
organizationale in spiritul si pentru
respectarea drepturilor omului in
institutiile publice care activeaza in
domeniul ordinii si sigurantei publice
din Romania.

Dezvoltarea si acreditarea unui curs
de specialitate
Aparitia C.P.D.O ca instrument de
formare continua specific MAI

Grupul tinta initial caruia acest proiect
i se adreseaza este format din toate
unitatile teritoriale ale Jandarmeriei
Romane, la nivel national, astfel:
Sediul Central al IGJR: 72 utilizatori
- 0 operatori introducere date
- 50 monitori
- 7 analisti
- 10 manageri
- 5 administratori sistem informatic
Directia Generala de Jandarmi a
Municipiului Bucuresti:
- 1400 operatori introducere date
- 85 monitori
- 3 analisti
- 10 manageri
- 2 administratori sistem informatic
Brigada Speciala de Interventie a
Jandarmeriei Vlad Tepes:
- 860 operatori introducere date
-50 monitori
- 3 analisti
- 7 manageri
- 2 administratori sistem informatic
Unitati Speciale de Paza si Protectie:
- 3800 operatori introducere date
- 165 monitori
- 18 analisti

2.WBS 1.2 Selectie consultant tehnic
si project management
3.WBS 1.3 Finalizare Proiect Tehnic
SURE
4.WBS 1.4 Selectie integrator HW si
SW
5.WBS 1.5 Selectie Auditor Financiar
si Tehnic
6.WBS 1.6 Implementare
infrastructura HW
7.WBS 1.7.1-Dezvoltare SURE
Analiza
8.WBS 1.7.2-Dezvoltare SURE
Proiectare
9.WBS 1.7.3-Dezvoltare SURE
Dezvoltare si Configurare
10.WBS 1.8-Roll-out (tranzitie in
productie) SURE
11.WBS 1.9 Project Management si
Vizibilitate
12.WBS 1.10-Dezvoltare sistem
informational (proceduri de lucru,
metodologii)
13.WBS 1.11 Audit tehnic si financiar

1.Diagnoza nevoilor de planificare
strategica in materia managementului
situatiilor de criza
2.Elaborarea cerintelor specifice
pentru implementarea unui sistem
informatic de management al
situatiilor de criza
3.Organizarea procedurii de achizitie
a sistemului informatic integrat in
conformitate cu procedurile de
achizitie stipulate de legislatia in
Entitatea beneficiara in cadrul
vigoare
proiectului este Jandarmeria Romana
4.Selectia furnizorului
si structurile sale (Directia Generala
5. Achizitionarea sistemului si
de Jandarmi a Municipiului Bucuresti,
adaptarea facilitatilor tehnice la
Brigada Speciala de Interventii,
structurile operationale ale institutiei
gruparile mobile si inspectoratele
6.Elaborarea unui manual de
judetene de jandarmi)
utilizare a sistemului informatic
integrat pentru managementul
situatiilor de criza
7.Demonstratie de utilizare a
sistemului
8.Conferinta de presa pentru
publicitatea proiectului
9.Auditul proiectului realizat de catre
un auditor autorizat
10.Intocmirea si transmiterea
rapoartelor finale de
Grupurile tinta ale proiectului sunt
urmatoarele:
-50 de angaja¿i ai MAI si structurilor
acestuia (Academia de Politie, IGPR, Elaborare studiu privind curricula de
IGPfR, IGJR), instruiti ca formatori in
specialitate in materia drepturilor
domeniul drepturilor omului si
omului
tehnicilor de educa¿ie pentru
Implementare aplicatie de gestiune a
drepturile omului (cu certificare
programului de invatamant
CNFPA obtinuta dupa evaluarea
Intocmirea dosarului cursului de
competentelor)
specialitate ce urmeaz¿ a fi predat in
-200 de angajati ai MAI si structurilor
cadrul noului C.P.D.O
acestuia (IGPR, IGPfR, IGJR), instruiti
Identificarea si selectarea a 50 de
ca persoana-resursa in domeniul
viitori formatori
aplicarii drepturilor omului (cu
certificare CNFPA obtinuta dupa
evaluarea competentelor)

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

2

2.1

1.2

2.2

12412

24120

26933

Consiliul localresponsabilitate si
profesionalism

DIRECTIA
unitate subordonata
GENERALA DE
sau coordonata de
ASISTENTA SOCIALA
catre o autoritate a
SI PROTECTIA
administratiei publice
COPILULUI A JUD
locale
VASLUI

Dezvoltarea capacitatii
ANCS de elaborare a
politicilor publice in
Autoritatea
domeniul inovarii si al
Nationala pentru
transferului tehnologic
Cercetare Stiintifica
pentru asigurarea unei
dezvoltari socioeconomice durabile

Imbunatatirea gestiunii
documentelor in Casa
Nationala de Pensii si
Alte Drepturi de
Asigurari Sociale si
institutiile sale
subordonate

Casa Nationala de
Pensii si alte
Drepturi de
Asigurari Sociale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Ionel Armeanu
Stefanica

ADRIAN CURAJ

Doina Parcalabu

235.316143

213183050

021/316.28.30

office@dgpcvs.ro

adrian.curaj@ancs.ro

doina.parcalabu@cnpas.ro

1165000

17000000

18998525.29

1141700

14445000

16148746.5

1-Sep-10

1-Jan-11

1-Jan-11

31-Aug-11

1-Jan-13

31-Dec-11

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor sociale furnizate de catre
DGASPC Vaslui si autoritatile publice
locale (Servicii Publice de Asistenta
Sociala, Compartimente de Asistenta
Sociala).
Declansarea procesului de
descentralizare, in vederea preluarii
de catre autoritatile locale a
competentelor necesare oferirii de
servicii sociale.

Dezvoltarea capacitatii administrative
a ANCS in vederea imbunatatirii
procesului de elaborare, monitorizare
si evaluare a politicilor publice de
inovare si transfer tehnologic pentru
asigurarea unei dezvoltari socioeconomice durabile.

- Consolidarea mecanismelor de
colaborare intre DGASPC Vaslui si
autoritatile locale;
- Crearea cadrului de competente
necesar dezvoltarii si
managementului compartimentelor
DGASPC Vaslui;
Dezvoltarea abilitatilor necesare
aplicarii si transferului de bun

-Raport de evaluare a situatiei
actuale a sistemului de raportare a
performantelor in domeniul ITT
-Raport de analiza de impact a
politicii ANCS in domeniul ITT
-Studiu Inobarometru si raport de
evaluare a gradului de inovare la
nivelul regiunilor de

1. Constituirea echipei de
implementare si elaborarea planului
de lucru;
2. Achizitia de echipament IT, mobilier
de birou;
3. Selectarea firmei de formare;
4. Analiza modelului de colaborare
intre DGASPC si autoritati publice
locale;
5. Formarea personalului;
6. Consultanta in operationalizarea
Beneficiarii directi: personalul din
strategiei in domeniul descentralizarii
cadrul DGASPC Vaslui;
sistemului de asistenta sociala;
Beneficiarii indirecti: aproximativ
7. Asistenta tehnica in cresterea
2500 membri ai comunitatii, estimati
ca fiind cate 100 persoane la nivelul a capacitatii administrative a DGASPC si
autoritatilor locale in aplicarea
minim 25 de autoritati locale de pe
modelului de colaborare
raza judetului Vaslui.
descentralizat;
8. Instruire in domeniul
"Managementului institutiilor
publice";
9. Cursuri pe temele "Dezvoltare
durabila" si "Egalitate de sanse";
10. Intalniri cu reprezentanti ai
autoritatilor publice locale;
11. Promovarea proiectului;
12. Raportari;
13. Audit.
Management
de proiect
Analiza situatiei actuale a modului de
raportare a performantelor in
domeniul inovarii si transferului
tehnologic si elaborarea de
metodologii si instrumente pentru
imbunatatirea sistemelor si
procedurilor de raportare
Crearea unei retele de experti
formatori care sa asigure pregatirea in
domeniul management-ului inovarii
- 105 functionari publici din cadrul:
pentru personalul din administratia
ANCS, administratia publica centrala publica centrala si locala (APC, APL) in
(APC), OSIM si ORDA
vederea cresterii capacitatii acestuia
- 360 functionari publici din cadrul de promovare a politicilor elaborate la
administratiei publice locale (APL)
nivel central precum si de
implementare a acestora la nivel local
Elaborarea unui standard national
pentru procesul de transfer
tehnologic Modelul de dezvoltare a
afacerii prin inovare
Promovare si vizibilitate (masuri de
informare si publicitate)
Auditul proiectului (1 audit per cerere
de rambursare si un raport de audit
final)

1 Managementul de proiect
2. Lansarea proiectului in cadrul unei
Principalele rezultate ale proiectului la
conferinte organizate de catre CNPAS
finalul implementarii sale sunt:
3 Operationalizarea sediului
-o activitate mai eficace si mai
4 Organizarea si derularea
eficienta a solicitantului ca urmare a
procedurilor de achizitie de
scaderii semnificative a timpilor de
echipamente IT si de servicii
receptie, de prelucrare si de
5. Studiu pentru identificate
transmitere a informatiei in cadrul
principalele tipuri de servicii publice
institutiei;
furnizate de catre C.N.P.A.S la nivel
-calitate sporita a serviciilor oferite
national
Obiectivul general al proiectului
- 42 de Case Teritoriale de Pensii si
de beneficiar ca urmare a simplificarii
6. Studiu privind necesitatea si
consta in imbunatatirea furnizarii de
C.N.P.A.S ca urmare a implementarii
procedurilor sale de lucru prin
servicii publice, printr-un
aplicatiei de urmarire a performantei oportunitatea introducerii sistemului
implementarea aplicatiei de
indicatorilor de performanta a
management procedurat,
serviciilor publice care va permite
managementul documentelor;
serviciilor furnizate de CNPAS
automatizat si obiectiv al activitatii
previzionarea efortului institutiilor
-know-how imbunatatit al
Casei Nationale de Pensii si Alte
mentionate in realizarea procesului 7. Implementarea unor standarde de
personalului beneficiarului participant
cost-calitate a serviciilor publice
Drepturi de Asigurari Sociale.
de furnizare a serviciilor publi
la schimbul de experienta cu expertii
furnizate de C.N.P.A.S.
omologi;
8 Organizarea de vizite de schimb de
-competente dobandite prin
bune practici;
intermediul cursurilor de instruire
9 Implementarea unui sistem IT
organizate prin proiect de catre
modern
personalul beneficiarului in vederea
10 Instruirea utilizatorilor pentru
utilizarii aplicatiei de management al
sistemul IT
documentelor.
11. Organizarea unui training
12 Promovare proiect
13. Conferinta incheiere proiect
14 Auditul extern al proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1.1

27443

Managementul
elementelor
infrastructurii critice la
unitate subordonata
nivel regional prin
sau coordonata de
Prefectura judetului
imbunata¿irea
catre o autoritate a
Maramures
procesului de luare a
administratiei publice
deciziilor la nivelul
centrale
autoritatilor publice
locale.

Sandu Pocol

0262 212354

sprf@prefecturamaramures.ro

18957520

16113892

1-Jan-11

1-Jan-13

280 de reprezentati ai structurilor
Obiectivul general acestui proiect
descentralizate si deconcentrate,
este identificarea elementelor de
administratii publice locale. Membri ai
infrastructura critica in regiunea
structurilor care participa la
proiectului in vederea cresterii
managementul situatiilor de urgenta,
- 480 de persoane din cadrul
capacitatii de prevenire si de
cu orientare catre cei nominalizasi a
Prefecturilor din judetele Maramures
gestionare integrata a situa¿iilor de
face parte din structurile Centrului
si Bistrita-Nasaud si din alte institutii
urgenta, consolidarea deciziilor la
Judetean de Conducere si Coordonare
si structuri deconcentrate si
nivelul institutiilor publice locale si
al Interventiei (CJCCI). Pregatirea
descentralizate (Consiliile Judetene,
centrale, instruirea, specializarea si
acestora va fi orientata catre modul
agentiile judetene de protectie a
imbunatatirea capacitatilor
de monitorizare al elemnetlor de
mediului, Apele Romane, ANIF,
reprezentantilor administratiilor
infrastructura critica care intra in
Compania nation
publice locale si centrale privind
competenta institutiilor din care fac
managementul integrat al situa¿iilor
parte si catre procedurile de lucru in
de urgenta generate de evenimente
cadrul CJCCI in situatiile producerii
ce afecteaza infrastructura critica.
unor evenimente care afecteaza
elementele de infrastructura critica;

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor publice oferite de catre ISC
prin dezvoltarea si implementarea
unui sistem informatic integrat de
management.

2

2

2.2

2.2

27423

27442

Sistem Informatic
destinat
Managementului
Activitatii
Inspectoratului de Stat
in Constructii

Platforma
comunicationala
informatizata

Inspectoratul de
Stat in Constructii ISC

Institutia Prefectului
Judetul Galati

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Edmund Petru
VERESS

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a Ionut Cosmin Paun
administratiei publice
centrale

720888101

0236.462.739

cabinet@isc-web.ro

prefect@prefecturagalati.ro

19500000

1998850

16575000

1699022.5

1-Jan-11

1-Jan-11

1-Jan-12

1-Jan-12

Proiectarea si implementarea
sistemului integrat de management
vor contribui pentru ISC la:
-cresterea eficientei si eficacitatii
organizationale, prin crearea unui
instrument de lucru pentru resursele
Obiectivele specifice ale acestui
implicate in toate fazele operationale
proiect vizeaza:
ale proceselor din cadrul ISC precum
-monitorizarea in timp real a
si prin coordonarea si conducerea
indicatorilor de performanta a
intregii activitati in mod mai
activitatilor in plan individual, per
sistematic si planificat;
ansamblu sau per arii geografice;
-un nivel redus de birocratie,
-gestiunea unitara a documentelor
datorita eficientizarii activitatii ISC
aferente activitatilor;
prin crearea unui instrument de
-controlul strict al bugetelor si al
raportare a situatiei activitatilor in
costurilor urmarite in paralel cu
timp real;
executia lucrarilor;
-o dezvoltare calitativa a serviciilor
-planificarea detaliata si
publice oferite, asigurandu-se
interdependenta activitatilor derulate interfete cu organizatiile partenere si
in cadrul ISC;
alti actori implicati in activitatea
-asigurarea unui punct comun de
curenta si de control a ISC
acces on-line si de control al
(administratii publice locale, agenti
operatiunilor;
economici, personal atestat, etc);
-integrarea la nivel de flux de date cu
-imbunatatirea performantei
alte institutii si cu corespondenti
organizationale si realizarea unor
(administratie publica, operatori
economii de costuri si de resurse
economici, personal atestat, etc) in
umane printr-o gandire si actiune
scopul imbunatatirii comunicarii si al Pentrusistematica
si pro-activa.general
atingerea Obiectivului
precum si a Obiectivelor specifice
(Scopului) proiectului propus, se
preconizeaza a se obtine, prin
implementarea activitatilor aferente
proiectului, urmatoarele rezultate:

-Grup tinta direct:
- cel putin 700 participanti la
module de formare, reprezentand
70% din totalul de angajati ai ISC si
ICT;
-100 participanti de la nivelul
institutiilor administratiei publice
centrale si locale/Operatori
economici/societati come

1. Managementul proiectului
2. Achizitii publice
3. Efectuare analiza de mediu si
organizationala
4. Colectarea cerintelor
5. Analiza si modelarea proceselor
6. Proiectare solutie informatica si
proceduri; elaborare material training
7. Realizarea hartilor de
susceptibilitate/ hazard (climatic,
geomorfologic, hidrologic)
8. Receptie si instalare echipamente
hardware, sisteme de operare si
antivirus
9. Dezvoltare, implementare si
integrare pe platforma informatica a
componentelor si procedurilor
untilizate in managementul
infrastructurii critice; licente
componente informatice; instalare
solutie pilot; testare functionalitati;
instalare solutie finala
10. Organizare a doua worksopuri in
vederea realizarii de schimb de
experienta la nivel international pe
probleme legate de infrastructura
critica
11. Organizare a doua seminarii: 1
Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
Asigurarea managementului si
monitorizarii implementarii
proiectului
Lansarea oficiala a proiectului
Desfasurarea vizitei de studii
Efectuarea unei analize cu privire la
specificatiile tehnice ale aplicatiei de
management al activitatilor
Implementarea sistemului informatic
integrat de management
Testarea aplicatiei la nivelul ISC
Receptia aplicatiei
Realizarea activitatii de instruire in
utilizarea sistemului informatic
Realizarea conversiei electronice
pentru baza de date a aplicatiei de
management al activitatilor
Receptia bazei de date electronice
necesara aplicatiei de management al
activitatilor;
Diseminarea rezultatelor obtinute in
cadrul proiectului
Realizarea auditului proiectului

1. Achizitie servicii de consultanta
-Crearea unei administratii publice
2. Achizitie produse papetarie,
locale mai eficiente si mai eficace in
Entitatile vizate de implementarea si
birotica si obiecte de inventar
beneficiul socio-economic al Judetului
rezultatele proiectului sunt
3. Achizitie si implementare
Galati, prin achizitionarea si
urmatoarele:
echipamente si software necesare
adoptarea mijloacelor tehnice
-Institutia Prefectului Judetul Galati;
platformei comunicationale,
specifice avansate;
Crearea unei administratii publice mai
-Autoritatile publice locale din
realizarea arhivei in format electronic
eficiente si mai eficace in beneficiul
judetul Galati
4. Instruire
-Imbunatatirea calitatii si eficientei
socio-economic al judetului Galati
-Angajatii Institutiei Prefectului si ai
5. Popularizare
furnizarii serviciilor publice locale la
autoritatilor locale.
6. Auditare finala a proiectului
nivelul Judetului Galati, prin
7. Comunicare permanenta cu
informatizarea activitatii
autoritatile publice locale si cu
administratiei publice locale;
utilizatorii platformei comunicationale
-Cresterea capacitatii institutionale a
administratiei publice locale a
Judetului Galati, prin transpunerea in
fapt a Strategiei si a Programului
multianual de modernizare a
Institutiei Prefectului, in conformitate
cu Programul de Guvernare pentru
perioada 2009-2012;

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

2

1.1

1.2

2.2

27153

Imbunatatirea
capacitatii
institutionale, de
evaluare si formulare
de politici
macroeconomice in
domeniul convergentei
economice cu UE a
Comisiei Nationale de
Prognoza

Comisia Nationala
de Prognoza

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

40449

Politici anticoruptie
pentru cetatean, intr-o
administratie
responsabil¿ (PACAR)

Ministerul
Administratiei si
Internelor

autoritate a
administratiei publice
centrale

26911

Simplificarea si
automatizarea
schimbului de date intre
cnpas si alte institutii
Casa Nationala de
publice cu care
Pensii si alte
interactioneaza; Date
Drepturi de
integrate prin
Asigurari Sociale
automatizarea fluxurilor
informationale interne
si externe (diafix)

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

GHIZDEANU Ion

Emacu Gheorghe

PARCALABU
Domnica Doina

021 317 00 41

021.310.40.60

021.316.28.30

prognoza@cnp.ro

amdc@mai.gov.ro

doina.parcalabu@cnpas.org

5210020

3400000

18944124.38

4428517

2890000

16102505.72

1-Jan-11

1-Apr-12

1-Jan-11

1. Managementul proiectului
In functie de activitatile proiectului, 1.1. Activitati de management proiect
2. Perfectionarea metodelor si
grupul tinta este format din:
tehnicilor de analiza si prognoza
a) 56 de persoane au responsabilitati
macroeconomica
in domeniul modelarii si prognozei
2.1. Perfectionarea Macromodelul
macroeconomice, fiind direct
Dobrescu al economiei romanesti
implicate in fundamentarea,
2.2. Actualizarea modelului HEROM
formularea sau evaluarea
2.3. Organizarea de seminarii in
documentelor de politica publica, in
vederea construirii noilor versiuni ale
elaborarea de rapoarte si analize
-cresterea si intarirea capacitatii
modelelor
pentru institutii administratiei publice
institutionale astfel incat sa creasca
3. Elaborarea de studii
centrale, in special pentru Guvernul
gradul de exactitate al prognozelor
Romaniei. Aceste persoane constituie 3.1. Elaborarea de studii in vederea
elaborate de CNP (prognozele
fundamentarii pozitiei Romaniei in
grupul tinta ce va utiliza direct
macroeconomice, prognozele
cadrul deciziilor la nivelul UE si a
modelele dezvoltate si studiile
regionale si judetele, prognozele
prognozelor privind tintele nationale
realizate in cadrul proiectului.
energetice, prognozele sectoriale
3.2. Elaborarea de studii necesare
b) Grupul tinta ce va participa la
etc.) indeosebi a c
evaluarii progreselor, in cadrul
cursurile de instruire este format din
procesului de monitorizare a
60 persoane, din care .
implementarii Programului National
-Comisia Nationala de Prognoza: 56
de Reforme
de persoane
3.3. Elaborarea de studii necesare
-Ministerul Finantelor Publice: 2
evaluarii progreselor in domeniul
persoane;
Programului de Convergenta
-Ministerul Economiei, Comertului si
3.4. Organizarea de seminarii in
Mediului de Afaceri: 2 persoane;
vederea realizarii studiilor
3.5. Tiparirea studiilor rezultate
4. Instruirea personalului in domeniul
Rezultatul 1. 820 de reprezentanti ai
administratiei publice, membri ai
1.Personal din cadrul Ministerului
Grupurilor de Actiune Anticoruptie de
Administratiei si Internelor (Unitatea
la nivelul tuturor judetelor din
Organizarea de sesiuni de informare
Centrala pentru Reforma
România informati cu privire la
in vederea promovarii documentelor
Administratiei Publice, Directia
documentele strategice din domeniul
strategice din domeniul prevenirii si
Generala Anticoruptie, Directia
prevenirii si combaterii coruptiei
combaterii coruptiei
Generala Afaceri Europene si Relatii
Oferirea de consultanta pentru
Internationale, Directia Generala
Rezultatul 2. 41 de institutii publice
implementarea masurilor prevazute
pentru Relatia cu Comunitatile Locale,
sprijinite in mod direct in procesul de
in planurile de actiune ale
Directia Generala pentru Relatia cu
implementare a planurilor de actiune
documentelor strategice la nivelul
Institutiile Prefectului, alte structuri
institutiilor administratiei publice
relevante din cadrul ministerului)
Rezultatul 3. 41 de institutii publice
locale
2.Membrii Grupurilor de Actiune
sprijinite in mod indirect (tip helpAnalizarea mecanismelor de
Anticoruptie operationalizate la
desk) in procesul de implementare a
autoevaluare a nivelului de raspuns la
nivelul fiecarui judet in cadrul
planurilor de actiune
masurile anticoruptie existente in
proiectului ¿Dezvoltarea si
statele membre ale Uniunii Europene
consolidarea Centrului National
Rezultatul 4. 168 persoane instruite
Instruirea personalului cu atributii in
pentru Integritate¿ (PODCA SMIS
domeniul relatiilor cu publicul,
3133) si coordonate de prefecti
Rezultatul 5. 1 studiu comparativ
integritatii, transparentei, prevenirii si
3.Personal din administratia publica
elaborat
combaterii coruptiei in administratia
centrala si locala cu atributii in
publica in tehnici de masurare a
domeniul relatiilor cu publicul,
Rezultatul 6. 150 de persoane
performantelor si tehnici de raportare
integritatii, transparentei, prevenirii si
informate cu privire la rezultatele
combaterii coruptiei
proiectului

1-Nov-13

Perfectionarea instrumentelor de
analiza si prognoza macroeconomica
existente la CNP, prin actualizarea
celor doua modele macroeconomice,
in vederea realizarii de studii de
impact ex-ante si ex-post pentru
evaluarea efectelor masurilor
promovate prin politicile
macroeconomice adoptate prin
documentele de strategie (de ex.
Programul National de Reforme - PNR
si Programul de Convergenta) sau prin
decizii guvernamentale; totodata se
va realiza si instruirea personalului de
specialitate din cadrul Comisiei
Nationale de Prognoza.

31-Mar-14

Imbunatatirea capacitatilor de
implementare a politicilor
anticoruptie in administratia publica
in vederea indeplinirii recomandarilor
formulate in cadrul Mecanismului de
Cooperare si Verificare

31-Dec-11

Rezultatul 7. 82 de rapoarte de
monitorizare si
priviredela
1.Organizarea
deevaluare
vizite decu
schimb
bune practici
1. Managementul de proiect
-know-how-ul a 7 angajati ai CNPAS
2. Organizarea procedurilor de
imbunatatit ca urmare a schimbului
achizitie
de experienta cu expertii omologi din
3.Organizarea de vizite de schimb de
Suedia si Finlanda care au
bune practici
implementat deja cu succes un sistem
4.Realizarea unui studiu privind
de masurare a satisfactiei
masurarea gradului de satisfactie a
cetateanului;
cetatenilor, respectiv a institutiilor
2.Realizarea unui studiu privind
publice referitor la serviciile furnizate
Obiectivul general al proiectului
- 50 de angajati ai CNPAS si ai caselor
masurarea gradului de satisfactie a
de CNPAS
consta in eficientizarea activitatii
teritoriale de pensii ca urmare a
cetatenilor, respectiv a institutiilor
5.Implementarea unui sistem
desfasurate de Casa Nationala de
imbunatatirii competentelor
publice referitor la serviciile furnizate
informatic integrat de automatizare a
Pensii si Alte Drepturi de Asigurari
profesionale in contextul organizarii
de CNPAS
fluxurilor informationale interne si
Sociale prin automatizarea fluxurilor
unui modul de instruire in domeniul
-studiu privind masurarea gradului
externe ale CNPAS
informationale intre CNPAS si
evaluarii performantei serviciilor
de satisfactie a cetatenilor, respectiv
6.Instruirea utilizatorilor aplicatiei
entitatile cu care aceasta
publice furnizate de CNPAS;
a institutiilor publice referitor la
informatice de automatizare a
interactioneaza.
- 7 angajati ai
serviciile furnizate de CNPAS;
fluxurilor informationale interne si
-solutii propuse pentru
externe ale CNPAS
implementarea unor standarde de
7.Training in domeniul evaluarii
cost-calitate a serviciilor publice
performantelor serviciilor publice
furnizate de CNPAS;
8.Promovare proiect
-set de principii si recomandari
9. Auditare proiect
introdus la nivelul institutiei
solicitante privind calitatea furnizarii
de servicii catre cetateni si actorii
institutionali cu care CNPAS
interactioneaza.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

3

1

1

2.2

3.1

1.3

1.1

27204

37868

Instrumente moderne
de management
electronic al
documentelor interne si
activitatii din teritoriu la
Directia Generala de
Informatii si Protectie
Interna (IMMEDIAT la
DGIPI)

Asigurarea sprijinului
logistic pentru AM PO
DCA

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ministerul
Administratiei si
Internelor- DG
pentru Dezvoltarea
Capacitatii
Administrative

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

STEFAN POP

Roxana CHITU

26554

Imbunatatirea
eficacitatii
Ministerul Muncii,
autoritate a
organizationale a
Familiei si Protectiei administratiei publice Nicolae Ivaschescu
sistemului de protectie
Sociale
centrale
a copilului in Romania

12876

Imbunatatirea
procesului de luare a
deciziilor in Comuna COMUNA FILIPESTII
Filipestii de Padure prin
DE PADURE
planificare si
management strategic

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

MORARESCU
COSTEL

021. 313.45.70

213104068

021.312.52.68

0244.38.68.01

cabinet@dgipi.ro

roxana.chitu@mai.gov.ro

nicolaeivaschescu@mmuncii.ro

primarie@filipestiidepadure.ro

16939978

716000

18533757.9

293574.96

14398981.3

537000

15753694.21

287703.47

1-Jan-11

1-Jan-11

1-Nov-10

1-Nov-09

1-Jan-13

31-Dec-13

31-Oct-12

1-Nov-10

Obiectivul proiectului este de a
imbunatati capacitatea administrativa
a DGIPI, prin introducerea unui sistem
de management al documentelor si
fluxurilor de lucru in vederea reducerii
timpului furnizarii serviciilor.

Implementarea sistemului de
management al documentelor, va
permite:
-imbunatatirea fluxurilor de
documente
-introducerea unor instrumente de
control a proceselor interne si a
informatiilor;
-consolidarea informatiilor, oferind
suport managementului pentru
deciziile interne;
-transferul intern de informatii,
cunostinte, idei;
-generarea de documente
standardizate;
-colaborarea pe proiecte si schimbul
de documente;
-gruparea eficienta a documentelor
dupa diferite criterii si cautarea
acestora;
-stocarea si arhivarea electronica a
documentelor generate in fluxul de
lucru in sistem;
-semnarea documentelor si
autentificarea acestor;
- identificarea si accesul rapid la locul
in care se afla documentul in
organizatie, in cadrul fluxului de lucru.

Constituirea echipei de management
Achizitie serviciului de instruire in
managementul proiectului
Asigurarea managementului,
monitorizarii si evaluarii proiectului
Grupul tinta al proiectului il reprezinta
Promovarea proiectului
angajati ai DGIPI de la nivel central si
Analiza activitatilor, optimizarea si
teritorial, iar beneficiari directi ai
standardizarea proceselor de lucru la
proiectului sunt 1400 de angajati din
nivelul DGIPI
cadrul DGIPI implicati in activitatea de Achizitia de servicii de consultanta in
management al documentelor si
vederea elaborarii cerintelor tehnice
fluxurilor de lucru. Grupul tinta al
pentru softul de management al
proiectului IMMEDIAT la DGIPI va
documentelor si implementarea
implementa in activitatea curenta
contractului
instrumente moderne de
Achizitia de echipamente, licente,
management electronic al
materiale, servicii de organizare
documentelor, contribuind la
evenimente si servicii de dezvoltare
imbunatatirea fluxurilor interne de
software pentru managementul
comunicare a informatiilor, la
documentelor
cresterea eficientei operationale si,
Implementarea contractului de
totodata, la scaderea costurilor de
dezvoltare software pentru
procesare a documentelor.
managementul documentelor
Organizarea conferintei de inchidere a
proiectului
Auditul proiectului

Obiectivul general al proiectului este
modernizarea infrastructurii
Rezultatele preconizate ale
informatice a AM PO DCA, in vederea proiectului la incheierea perioadei de Grupul tinta vizat de implementarea
realizarii unui management eficient al
implementare a acestui sunt
proiectului este reprezentat de intreg
Programului Operational Dezvoltarea
reprezentate de achizitionarea de
personalul AM PO DCA, reprezentat
capacitatii administrative¿.
echipamente IT,audio video, licente
de 66 de persoane in conditiile unei
Scopul proiectului este asigurarea
software, cursuri de instruire si
rate de ocupare de 100% a posturilor
sprijinului logistic pentru AM PO DCA, servicii de reparatii echipamente IT.
alocate.
prin actualizarea bazei tehnice aflate
in utilizare.

Imbunatatirea si completarea
procesului de adoptare, aplicare
-Studiu conclusiv, bazat pe evaluarea
monitorizare si evaluare a deciziilor
la nivel national a DGASPC si SPAS,
referitoare la protectia drepturilor
rezultat al activitatii prezentate la
copilului.
capitolul 2.5, C2.A5.
Imbunatatirea eficacitatii activitatilor
- Diseminarea informatiilor si
furnizorilor de servicii sociale, prin
rezultatelor proiectului si acordarea
crearea unui sistem concurential
asistentei tehnice persoanelor
bazat pe eficienta utilizarii resurselor
responsabile din cad
alocate.

-O strategie de dezvoltare locala
Dezvoltarea durabila si echilibrata a
elaborata
comunei Filipestii de Padure prin
-O strategie de dezvoltare a comunei
crearea si sustinerea unui mediu
Filipestii de Padure pentru perioada
economico-social competitiv, stabil,
2010 -2015 aprobata de Consiliul
sanatos si diversificat, care sa asigure
Local
cresterea economica continua si
-Un pachet operational strategic
cresterea calitatii vietii cetatenilor
care include instrumnete, tehnici si
comunei.
proceduri de punere in pr

Aprobat

1. Publicare anunt lansare proiect pe
pagina de web AMPODCA
2. Modernizarea, intretinerea si
extinderea sistemului informatic al
AMPODCA
3. Auditare proiect
4. Publicare anunt inchidere proiect
pe pagina de web a AMPODCA
5. Implementarea si monitorizarea
proiectului

Consiliile judetene si DGASPC
Elaborarea cadrului legal necesar
subordonate acestora - 41 de entitati;
pentru imbunatatirea eficientei
- Consiliile locale ale sectoarelor
procesului de adoptare, aplicare,
municipiului Bucuresti si DGASPC
monitorizare si (re)evaluare a
subordonate acestora - 6 entitati;
deciziilor referitoare la protectia
- Consiliile locale ale municipiilor si
drepturilor copilului
oraselor României si SPAS
Elaborarea cadrului organizatoric
subordonate acestora -320 de
unitar si a strategiei de dezvoltare
entitati;
pentru DGASPC, SPAS, cooperarea
- Consiliile locale ale comunelor
dintre acestea precum si a acestora
României, prin structurile echivalente cu celelalte institutii publice implicate
SPAS din subordinea sau din cadrul
in SPC
acestora, cu atributii importante in
Elaborarea standardelor de calitate
asistenta sociala si sistemul de
specifice pentru serviciile de protectie
protectie a copilului-2.856 entitati
a copilului, etc.

33 functionari publici si personal
contractual din Primaria Comunei
Filipestii

-Program de instruire a grupului
tinta
-Elaborarea strategiei de dezvoltare
locala
-Dezbateri publice in comunitate
-Conferinta de promovare si
diseminare

Aprobat

Aprobat

Aprobat
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1

1

1

1.3

1.3

1.1

1.2

30263

Sistem Informatic de
Management Integrat
al Evenimentelor de
Ordine Publica
(SIMIEOP)

32862

Dezvoltarea capacitatii
institutionale a MAI în
domeniul gestionarii
dosarelor europene, al
transpunerii si al
aplicarii acquis-ului
comunitar

32602

34912

Unificarea administrativ
- teritoriala, mai multa
eficienta in
administratia locala din
Romania

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Politici publice
Unitatea Executiva
fundamentate in
pt Finantarea Invat.
Invatamantul Superior:
Superior, a
o premisa necesara
Cercetarii,
pentru dezvoltarea
Dezvoltarii si
Romaniei
Inovarii (UEFISCDI)

autoritate a
administratiei publice Adrian ROMANICA
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Marian TUTILESCU

Tagoreanu Petru

Adrian Curaj

021.313.35.92

021.311.07.50

021.303.70.80 int.
10.959

004 021 307.19.18

adrian.romanica@mai.gov.ro

marian.tutilescu@mai.gov.ro

petru.tagoreanu@mai.gov.ro

office@uefiscsu.ro

9999900

10683121.62

11776578

14000000

8499915

9080653.38

10010091.3

11900000

1-Mar-11

1-Aug-11

1-May-11

1-May-11

28-Feb-13

31-May-13

30-Apr-13

30-Apr-13

¿Imbunatatirea durabila a capacitatii
de analiza si sinteza a personalului ce
incadreaza Centrul Operational de
Comanda al MAI, prin standardizarea
modalitatii de raportare si
inregistrare, on-line, a datelor si
informatiilor despre schimbarile
survenite pe timpul
evenimentelor/manifestarilor cu
impact in domeniul ordinii publice.
¿Imbunatatirea proceselor de
management a diferitelor tipuri de
evenimente/manifestari de amploare
cu dimensiune zonala/nationala sau
internationala, evaluarea riscurilor si a
evolutiei acestora, in scopul informarii
corecte si operative a conducerii
ministerului si fundamentarii deciziei
in situatii de criza, prin
implementarea unor instrumente
informatice moderne de gestionarea
a activitatilor si a informatiilor.

Cresterea capacitatii institutionale a
MAI de a participa activ la procesul de
decizie privind adoptarea politicilor si
legislatiei europene si cresterea
responsabilizarii personalului MAI in
domeniul gestionarii dosarelor
europene, al transpunerii si al aplicarii
acquis-ului comunitar.

- Surse de informatii - prin
informatizarea formularelor de intrare
a evenimentelor, a principalelor
fluxuri de lucru se constituie la nivel
national o banca de date, organizata
pe obiecte, care devine un capital
strategic in fundamentarea deciziilor
viit

Pagina de web care va fi gazduita pe
site-ul MAI si va fi administrata de
DAERI. 980 de functionari publici,
functionari publici cu statut special ,
politisti, personal contractual din
cadrul MAI, pregatiti prin programul
de formare. Standardele ridicate de
cunostinte si know-how imbunatatit.
Trei ghiduri de proceduri. Sistemul de
lucru in retea SISOP.

1Pregatire Cerere de Finantare
2WBS 1.3-Finalizare Proiect Tehnic
SIMIEOP
3WBS 1.6-Implementare
infrastructura HW
4WBS-1.6.3 Instalare, punere in
functiune si configurare HW -Servere
de aplicatie
Structurile si personalul M.A.I. cu
5WBS-1.6.3 Instalare, punere in
atributii in culegerea, raportarea,
prelucrarea evenimentelor de ordine functiune si configurare HW -Servere
de baze de date
publica:
6WBS-1.6.3 Instalare, punere in
-Functionari publici cu statut special
functiune si configurare HW -Server
din DGMO care incadreaza COC al
de backup
MAI = 83 persoane
7WBS-1.6.3 Instalare, punere in
-Functionari publici cu statut special
din cadrul structurilor implicate (IGPR, functiune si configurare HW -Storage
Area Network
IGPF, IGJR, IGSU, ORI si
8WBS-1.6.3 Instalare, punere in
DPABD)= 3663 persoane
functiune si configurare HW -Statii
Total grup tinta: = 3746 persoane
grafice pentru analiza
9WBS-1.6.3 Instalare, punere in
functiune si configurare HW -Load
balancing switch
10WBS-1.6.3 Instalare, punere in
functiune si configurare HW -UPS
11WBS-1.6.3 Instalare, punere in
functiune si configurare HW Echipamente comunicatii
Proiectul vizeaza functionarii publici,
functionarii publici cu statut special si Realizarea paginii de web dedicata
personalul contractual din structurile
problematicii afacerilor europene;
MAI si din institutiile aflate in
Programe de formare; Elaborarea
subordinea acestuia care, prin
ghidurilor de proceduri, receptionarea
atributiile lor, contribuie la
si tiparirea
indeplinirea functiilor de
reglementare, de sinteza, de
reprezentare si de autoritate ale MAI.

Autoritati si institutii publice ale
administratiei publice centrale si
locale (Administratia prezidentiala,
aparatul de lucru al primului-ministru,
-Membri ai echipei de proiect, cu
Identificarea problemelor generate de
SGG, Parlamentul Romaniei,
competente clar definite in procesul
fragmentarea administrativAutoritatea Electorala Permanenta,
de management al proiectului;
teritoriala. Elaborarea de solutii
Institutul National de Statistica,
-Caiete de sarcini elaborate pentru
tehnice reflectate in urma procesului
ministere, institutiile prefectului, UAT achizitia de bunuri si achizitia de
de analiza. Elaborarea planului de
uri reprezentate prin autoritatile
servicii necesare implementarii
actiune pentru implementarea
competente se estimeaza ca in
activitatilor proiectului;
solutiei tehnice optime.
activitatile proiectului vor participa
-Contracte de achiz
reprezentanti din cadrul a cel putin:
12 ministere, 41 consilii judetene, 42
institutii ale prefectului, 1000 consilii
locale si primarii;

Cresterea capacitatii institutionale de
reforma a administratiei publice cu
responsabilitati in invatamantul
superior, pentru modernizarea si
eficientizarea sistemului de
invatamant superior, printr-o mai
buna fundamentare, monitorizare si
evaluare a interventiei
guvernamentale, cu consecinte
benefice asupra optimizarii formularii
politicilor publice din domeniu. Acesta
contribuie la realizarea obiectivilui
DMI 1.2 Cresterea responsabilizarii
administratiei publice.

60 de intalniri de lucru a grupurilor de
experti
10 Mutual Learning Workshops
(MLWS)
trei seturi de tipuri de date specifice
trei metodologii specifice de colectare
de date necesare implementarii
procesului Bologna
Consultarea stakeholder-ilor din
invatamantul superior
doua studii de caz privind modul de
elaborare a politicilor publice
Realizarea unui set de instrumente
informationale si a unei metodologii
specifice pentru analiza semantica a
documentelor de politici publice
4 rapoarte de analiza semantica
Realizarea unui studiu de impact ex
ante
Dezvoltarea unui nucleu de platforma
informatica
Implementarea unui sistem pilot cu
maxim 300 de semnaturi electronice
4 sesiuni de training
2 manuale de training
10 Mutual Learning Workshops
Realizarea unei analize a actualelor
politici publice din invatamantul

2 persoane din cadrul
Departamentului de Politici Publice al
Secretariatului General al Guvernului;
5 persoane din cadrul Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului ce fac parte din
departamentele implicate in
elaborarea politicilor publice;
20 de persoane din cadrul Unitatii
Executive pentru Finantarea
Invatamantului Superior, a Cercetarii,
Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).
Din cadrul UEFISCDI vor participa 20
de persoane din cadrul directiilor de
specialitate
5 persoane din cadrul Agentiei
Romane de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Superior (ARACIS);
5 persoane din cadrul Consiliului
National al Cercetarii Stiintifice
(CNCS);
10 persoane din cadrul Consiliului
National pentru Finantarea
Invatamantului Superior (CNFIS);
10 persoane din cadrul Consiliului
National de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor
Universitare (CNATDCU);

Realizarea unui studiu privind
contextul european actual in ceea ce
priveste organizarea administrativ
teritoriala
Realizarea unei analize
comprehensive a organizarii si
functionarii administratiei publice din
Romania
Definirea optiunilor de reorganizare
administrativ-teritoriala
Organizarea de dezbateri publice
privind optiunile de reorganizare
administrativ-teritoriala identificate
Elaborarea Planurilor de actiune
privind implementarea optiunilor de
unificare
Prezentarea Planurilor de actiune
privind implementarea optiunilor de
unificare

1. Managementul proiectului
2.Contractarea si derularea serviciilor
privind procedurile de achizitii
publice, precum si de consultanta si
expertiza tehnica, administrativa,
financiara si de management
3. Informare si publicitate cu privire la
activitatile proiectului, promovarea si
diseminarea rezultatelor obtinute
4.Selectarea grupului tinta (maxim
150 de persoane implicate in procesul
de elaborare a politicilor publice in
invatamantul superior) si a expertilor
ce vor fi implicati in activitatile
proiectului.
5. Elaborarea unei metodologii pentru
fundamentarea politicilor publice in
invatamantul superior
6.Dezvoltarea unei platforme online
de colectare si interpretare a datelor
statistice in invatamantul superior
7.Cresterea nivelului de informare si
imbunatatirea competentelor
personalului implicat in exercitiile de
raportare si constructie a politicilor
publice in invatamantul superior
8.Analiza politicilor publice din
invatamantul superior in raport cu

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

2

2.2

1.1

2.2

32662

32582

32913

Monitorizarea si
eficientizarea
proceselor de lucru si a
fluxului de documente
la nivel central si la
nivelul unitatilor
teritoriale, pastrarea
informatiei in conditii
sigure si cu costuri
optime

AUTORITATEA
NAVALA ROMANA

CONSOLIDAREA
PERFORMANTEI
PREFECTILOR SI
SUBPREFECTILOR DIN
ROMANIA IN
Agentia Nationala a
CONTEXTUL INTEGRARII
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Grupul tinta este format din angajatii
Autoritatii Navale Romane (170
persoane), impreuna cu cei ai
Rezultatele acestui proiect sunt
Capitaniilor teritoriale (530 persoane).
urmatoarele:
Autoritatea Navala Romana este
Prin implementarea sistemului
institutie publica centrala in
informatic (format din cele 5 sisteme
subordinea Ministerului
amintite:
Transporturilor.
-managementul documentelor si
Numarul beneficiarilor directi: 206
fluxurilor de lucru,
angajati care vor fi instruiti sa lucreze
-semnatura electronica,
cu aplicatiile informatice achizitionate
-arhivare electronica a documentelor,
prin proiect.
-etichetare/clasificare a documentelor
Infrastructura proiectatã va asigurat
si mesageriei,
accesul a unui numãr initial de 200 de
-business intelligence) si a unui
utilizatori si 6 administratori la
Disaster Recovery Data Sistem si a
aplicatiile Sistemului Informatic
unui Portal
Integrat. Infrastructura poate fi
extinsa in orice moment prin
adãugarea unui numãr de clienti cat si
de servere (cu rol de servere de
aplicatii, baze de date si/sau servicii).

Implementarea acestui proiect va
contribui la:
-Dezvoltarea capacitatii de
planificare strategica in vederea
Consolidarea capacitatii
formularii de politici publice cu
administrative a prefectilor si
aplicabilitate la nivel regional/local
subprefectilor in contextul integrarii
-Realizarea unei mai bune
Romaniei in UE, al descentralizarii reglementari a categoriei prefectilor si
administrative si financiare si al noilor subprefectilor prin elaborarea de
competente atribuite acestora prin
analize referitoare la situatia si
lege.
statutul acestora, in vederea realizarii
unei abordari integrate si unitare prin
intermediul documentului de politica
publica.

1.Managementul proiectului
2.Selectia furnizorilor
3.Informare si publicitate
4.Receptia echipamentelor
5.Implementarea setului de
instrumente moderne necesare
indeplinirii obiectivului general al
proiectului

7. Auditul proiectului

1.Asigurarea managementului si
monitorizarii implementarii
proiectului
Beneficiari directi: 157 de
2.Organizarea si desfasurarea
functionari din administratia publica
procedurilor de achizitii publice
centrala si locala.
3.Lansarea oficiala a proiectului
De asemenea, proiectul se adreseaza
4.Documentarea si realizarea
in mod direct unui numar de 46
propunerii de politica publica privind
institutii publice (42 de institutii ale
statutul prefectului si subprefectului
prefectului, MAI, SGG, ANFP, MFP),
5.Organizarea unui ¿Eveniment
precum si reprezentantilor din
Deschis Administratie Competenta
instutiile deconcentrate care vor
Unitara si Moderna¿
putea contribui la elaborarea,
6.Conceperea si derularea
dezvoltarea si implementarea politicii
programului pilot de formare
publice cu privire la consolidarea
specializata adresat corpului
rolului prefectului si institutiei
prefectilor si subprefectilor
prefectului in cadrul peisajului
7.Inchiderea oficiala a proiectului
administratiei publice din Romania.
8.Activitati de audit extern, sistem,
inclusiv financiar

Grupul tinta este reprezentat de catre
intregul personal din cadrul
Ministerului Justitiei, din cadrul
Aplicatia electronica care permite
institutiilor subordonate, precum si
Dezvoltarea unei aplicatii electronice
accesul in forma gratuita al
institutiile si intregul personal din
de legislatie, ce va permite accesul in cetatenilor si al altor entitati, la baza
administratia publica centrala si
forma gratuita al cetatenilor si al altor
de date legislativa nationala,
locala, cunoasterea legislatiei
entitati, la o baza de date legislativa
dezvoltata.
specifice fiecarui tip de activitate si
nationala. Interconectarea aplicatiei
Aplicatia electronica de legislatie
specializare si accesul neingradit la
electronice de legislatie (bazei de date
(baza de date legislativa)
aceasta, reprezentand unele dintre
legislative) cu portalul european de interconectata cu portalul european
conditiile esentiale pentru
legislatie N-Lex.
de legislatie N-Lex.
indeplinirea corespunzatoare a
sarcinilor de serviciu. Prin urmare, sub
acest aspect, grupul tinta este format
de aproximativ 1,5 milioane persoane.

Aprobat

6. Organizarea de seminarii de
instruire a personalului in vederea
utilizarii sistemului informatic

Dezvoltarea unei aplicatii electronice
care sa permita accesul neingradit la
baza nationala legislativa si
interconectarea aplicatiei cu sistemul
N-Lex
Achizitionarea unei baze de date
nationale legislative care sa cuprinda
fisa actelor normative si forma
actualizata a actelor normative, a
serviciilor de actualizare a acesteia si
implementarea acesteia in aplicatia
software dezvoltata.
Formarea profesionala a personalului
de specialitate IT.
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Modernizarea si
integrarea aplicatiilor
software din cadrul
Oficiului Roman pentru
Imigrari prin
optimizarea Sistemului
Informatic de
Management al
Strainilor

Pregatirea sistemului
national de eAdministratie in
Romania

Oficiul Roman
pentru Imigrari

Unitatea Executiva
pt Finantarea Invat.
Superior, a
Cercetarii,
Dezvoltarii si
Inovarii (UEFISCDI)

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Centru de Contact si
autoritate a
Suport al Cetatenilor Ministerul Afacerilor
administratiei publice
Romani din Strainatate
Externe
centrale
CCSCRS

Biblioteca on-line in
cadrul M.A.E.

autoritate a
Ministerul Afacerilor
administratiei publice
Externe
centrale

Nelu POP

Adrian CURAJ

Daniel Gosea

Daniel Gosea

021.410.76.70

21.2071918

021 230 46 47

021 230 46 47

ori@mai.gov.ro

adrian.curaj@uefiscsu.ro

daniel.gosea@mae.ro

daniel.gosea@mae.ro

13873700

17000000

17700000

16760000
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14450000

15045000

14246000

1-Feb-11

20-Apr-11

1-Mar-11

1-Jul-11

1-Feb-13

20-Apr-13

1-Aug-12

31-Dec-12

Datorita importantei deosebite pe
care structura noastra il acorda
acestor aspecte, precum si de
indeplinire a obiectivelor ce revin
structurii noastre in vederea aderarii
la spatiul Schengen, ORI are in
componenta sa un departament
specializat (Biroul Schengen) pe linia
coordonarii si monitorizarii
structurilor interne in ceea ce priveste
implementarea, aplicarea si
dezvoltarea aquis-ului Schengen in
domeniul vizelor, imigratiei si azilului
precum si protectia datelor cu
caracter personal, precum si pe linia
monitorizarii si asistentei acordate
pregatirilor ORI privind sistemul
informatic si interconectarea acestuia
cu Sistemul Informatic National
Shengen (SINS) - Sistemul Informatic
Schengen II (SIS), Sistemul Informatic
privind Vizele (VIS) si Biroul Informatii
Suplimentare Solicitate la Intrarile
Nationale (SIRENE).

Personalul odata pregatit va contribui
la o co-utilizare eficienta a SIMS prin
realizarea corelarii necesare intre
toate autoritatile nationale din punct
de vedere al standardelor de operare
si al cerintelor de compatibilitate cu
SIS II. In acest sens, datorita noii
infrastructuri informatice extinse, se
estimeaza cresterea numarului de
utilizatori nationali ai SIMS cu 110% .
De asemenea, se va asigura o
gestionare mai eficienta a tuturor
aspectelor pe care le va presupune
alinierea la SINS si derularea in bune
conditii a procesului de introducere a
datelor specifice domeniului de
competenta si al si semnalarilor
aferente.

Beneficiarul prezentului proiect este
reprezentat de ORI in calitate de
autoritate publica centrala aplicanta
precum si de personalul sau ce va
utiliza un instrument mai eficient de
gestionare a problematicii aferente
domeniului de competenta migratie azil si un sistem informatic adaptat
cerintelor aquis-ului Schengen, in
numar de 655 utilizatori interni.
Grupul tinta este reprezentat de
strainii aflati pe teritoriul Romaniei, ce
vor beneficia de servicii publice mai
eficiente si mai rapide precum si de
cei 6.575 utilizatori ai sistemului la
nivel national.

20 module de curs orientate catre
aplicarea componentelor de eguvernare;
150 functionari publici din cadrul:
UEFISCDI, ANCS, administratia publica
centrala formati;
300 functionari publici din cadrul
administratiei publice locale formati;
1 nucleu de platforma informatica
functionala pentru instruire personal
în e-administratie achizitionata;
Pregatirea conditiilor necesare pentru
- 150 functionari publici din cadrul:
1 grup de lucru inter-institutional
trecerea la sistemul national de eUEFISCDI, ANCS, administratia publica
creat si operationalizat la nivel central
Administratie în vederea crearii unei
centrala;
(8 întâlniri ale grupului de lucru
administratii publice mai eficiente si
- 300 functionari publici din cadrul
organizate);
mai eficace în beneficiul socioadministratiei publice locale.
1400 functionari din cadrul a 70
economic al societatii românesti.
institutii publice locale si centrale
informati cu privire la facilitatile de
instruire în e-administratie, prin
intermediul pliantelor de promovare
si functionari din 70 institutsi publice
locale si centrale informati cu privire
la facilitatile de instruire în eadministratie prin intermediul afiselor
de promovare (1400 pliante de
promovare si 140 afise create si
distribuite);
O retea nationala de centre de
Proiectul se incadreaza in obiectivele
Grupul tinta si beneficiarii directi ai
si operatiunile domeniului major de
proiectului sunt reprezentati de 500
interventie 2.2 Imbunatatirea calitatii
persoane din cadrul MAE care vor
si eficientei furnizarii serviciilor prin:
utiliza sistemul si vor deveni mai
-imbunatatirea calitatii serviciilor
competitivi si eficienti in realizarea
publice oferite de serviciile consulare
Rezultatele care se vor atinge ca
sarcinilor de serviciu.
ale MAE
urmare a implementarii acestui
Beneficiari indirecti sunt reprezentati
-consolidarea capacitatii
proiect, sunt structutrate in functie de
de:
administrative de gestionare a
activitatile proiectului
-4 milioane cetateni romani in
procesului complex de eliberare a
emigratie aflati in spatiul UE
vizelor in special ceea ce priveste
-2 milioane in spatiul non UE, care
asigurarea calitatii si a promptitudinii
solicita in mod frecvent asistenta din
in solutionarea cererilor cetatenilor.
partea institutiilor consulare.

1. Contractarea serviciilor de
consultanta, analiza, proiectare/
implementare a sistemului informatic
si de instruire cu privire la noile
fuctionalitati ale SIMS,a terminalelor
mobile precum si a licentelor
necesare dezvoltarii proiectului
2. Contractarea serviciilor de
informare, comunicare si publicitate
3.Organizarea si desfasurarea
serviciilor de informare, comunicare si
publicitate
4.Analiza fluxului operativ si auditarea
sistemului informatic SIMS existent
5.Receptionarea echipamentelor si
licentelor necesare dezvoltarii si
punerii in functiune a noului sistem
informatic
6. Proiectarea sistemului informatic
SIMS
7. Dezvoltarea sistemului informatic
SIMS
8.Testarea sistemului informatic
SIMS
9.Validarea sistemului SIMS
10. Elaborarea, editarea si tiparirea
manualelor de administrare si
utilizare a SIMS
1. Managementul
proiectului;
2.Contractarea si derularea serviciilor
privind procedurile de achizitii publice
precum si de consultanta si expertiza
tehnica, administrativa, financiara si
de management;
3. Informare si publicitate cu privire la
activitatile proiectului, promovarea si
diseminarea rezultatelor obtinute;
4. Identificarea si selectarea grupului
tinta de minim 450 functionari publici;
5. Achizitionarea unui nucleu de
platforma informatica pentru instruire
în e-administratie si elaborarea unui
model functional al platformei
informatice adaptat nevoilor
nationale de instruire în eadministratie;
6. Achizitionarea si implementarea
unei platforme informatice pentru
schimburile de cunostinte (knowledgesharing);
7. Organizarea de activitati de
promovare si diseminare a facilitatilor
de instruire în e-administratie;
8. Organizarea si derularea vizitelor
de studiu în vederea asimilarii de
bune practici;
1. Managementul de proiect
2. Activitatea de promovare si
publicitate aferenta proiectului
3.Realizarea achizitiilor publice
aferente proiectului
4. Dezvoltarea si implementarea
solutiei informatice
5.Instruirea personalului serviciului
din cadrul MAE
6.Auditarea proiectului

Imbunatatirea accesului cetatenilor la
documentele M.A.E. prin intermediul
bibliotecii on-line. Eliminarea
500 persoane angajati ai M.A.E. care
barierelor administrative si a
Activitatea de promovare si
vor utiliza aplicatia informatica.
Dezvoltarea si implementarea solutiei
birocratiei prin reducerea cu
publicitate aferenta proiectului.
3 persoane, angajati ai DAD din cadrul informatice; Instruirea utilizatorilor
aproximativ 50% a timpului alocat de Dezvoltarea si implementarea solutiei
M.A.E. care vor administra aplicatia
sistemului, din cadrul MAE;
beneficiari pentru completarea si
informatice de biblioteca on-line.
informatica (care vor fi selectati din
Activitatea de promovare si
depunerea solicitarilor. Eficientizarea Instruirea utilizatorilor sistemului, din
cadrul celor 500 persoane).
publicitate aferenta
activitatilor M.A.E. prin eliminarea
cadrul MAE
timpilor morti si a pasilor inutili sau
duplicati in ceea ce priveste
indeplinirea sarcinilor de serviciu.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat
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Sistem Integrat de
Management al
Infrastructurii la
Directia Generala de
Informatii si Protectie
Interna (SIMI la DGIPI)

Observator Teritorial ¿
sistem informational
integrat in sprijinul
politicilor publice de
dezvoltare teritoriala

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Implementarea unui
sistem de aparare
cibernetica la nivelul
Ministerului
Directia Generala de
autoritate a
Administratiei si
Informatii si
administratiei publice
Internelor prin Directia Protectie Interna
centrale
Generala de Informatii
si Protectie Interna
(CYBER-INTELLIGENCE)

Stefan POP

Elena Gabriela
UDREA

Stefan Zaharie
POP

021-3134570

+40 (37) 211 1502

021 313 45 70

cabinet@dgipi.ro

elena.udrea@gov.ro

cabinet@dgipi.ro

17996208

6104440

17881980

15296776.8

5188774

15199683

1-May-11

1-Mar-11

1-Mar-11

1-Jul-12

31-Aug-12

28-Feb-13

1.Constituirea echipei de
management
2.Achizitia serviciului de instruire în
managementul proiectului
3.Asigurarea managementului,
monitorizarii si evaluarii proiectului
4.Promovarea proiectului
5. Analiza infrastructurii IT la nivelul
DGIPI
-îmbunatatirea calitatii serviciilor;
Obiectivul proiectului este de a
6. Achizitia de servicii de consultanta
- dectarea timpurie a incidentelor;
îmbunatati capacitatea administrativa
Grupul tinta al proiectului îl reprezinta
în vederea elaborarii cerintelor
- reducerea timpului scurs intre
a DGIPI, prin introducerea unui sistem
angajatii DGIPI de la nivel central si
tehnice pentru softul de
declansarea evenimentului si
electronic integrat de management al
teritorial care lucreaza cu
management al infrastructurii
dectarea acestuia,
infrastructurii în vederea gestionarii
subsistemele informatice existente in 7 Achizitia de echipamente, licente,
- îmbunatatirea capacitatii de reactie,
eficiente a resurselor si reducerea
acest moment la nivelul institutiei.
materiale, servicii de organizare
ce poate fi manuala sau auromata
timpului de furnizare a serviciilor.
evenimente si servicii de dezvoltare
- reducerea timpului de inv
software pentru managementul
integarat al infrastructurii
8.Implementarea contractului de
dezvoltare software pentru
managementul infrastructurii
9.Organizarea conferintei de
închidere a proiectului
10.Auditul proiectului

Obiectivul general al proiectului este
crearea unui instrument de
fundamentare tehnica a deciziilor
privind dezvoltarea teritoriului
national pentru imbunatatirea calitatii
si eficientei serviciilor specifice
furnizate de MDRT catre administratia
publica locala in vederea reducerii
duratei de livrare a serviciilor publice
in domeniile de competenta ale
MDRT: dezvoltare regionala, coeziune
si dezvoltare teritoriala, cooperare
transfrontaliera, transnationala si
interregionala, amenajarea
teritoriului, urbanism si arhitectura,
locuire, gestiune si dezvoltare
imobiliar-edilitara, lucrari publice,
constructii si turism.

Obiectivul general al proiectului
consta in imbunatatirea capacitatii
D.G.I.P.I. de a contribui la formularea
politicilor in domeniul protectiei
informatiilor din spatiul cibernetic prin
asigurarea unui mecanism unitar de
reactie si raspuns la incidente de
securitate la sistemele informatice din
cadrul Ministerului Administratiei si
Internelor.
Scopul proiectului este de a:
-imbunatati politicile de protectie a
informatiilor din spatiul cibernetic si a
procedurilor de lucru in domeniul
securitatii informationale la nivelul
M.A.I.;
-asigura suportul logistic necesar
pentru prevenirea, detectarea si
solutionarea incidentelor de
securitate si a atacurilor informatice;
-consolida colaborarea in domeniul
securitatii cibernetice cu celelalte
Autoritati Desemnate de Securitate si
echipe CERT.
-imbunatati procesul decizional la
nivelul M.A.I. privind gestionarea si
modul de interventie asupra
incidentelor de securitate la nivel

Principalele rezultate ale proiectului la
finalul implementarii vor fi:
-un geoportal cu informatii
actualizate permanent si analize
pentru domeniile de competenta ale
MDRT,
-o baza de date in profil teritorial
(GIS) al carei continut va include cel
putin indicatorii necesari pentru
elaborarea studiilor de fundamentare,
conform metodologiei de elaborare si
continutului-cadru al documentatiilor
de amenajare a teritoriului si de
urbanism
-activitate mai eficienta a MDRT,
prin reducerea termenelor si
costurilor.
-un instrument de monitorizare a
implementarii Strategiei de
Dezvoltare Teritoriala a Romaniei
creat
-noi competente dobandite prin
intermediul cursurilor de instruire
organizate.

1. Beneficiari directi, care pot folosi
rezultatele Proiectului pentru
fundamentarea/justificarea deciziilor
de competenta a domeniului lor de
activitate, precum:
-Directiile de profil din cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului, care isi vor fundamenta
1.Management de proiect
deciziile/initiativele pe baza
2.Achizitie publica de servicii
informatiilor furnizate de sistemul
3.Dezvoltarea si implementarea
dezvoltat prin Proiect.
Observatorului Teritorial
-Serviciile de specialitate din
4.Colectare de date, generare
administratia publica locala (Consilii
indicatori statistici.
judetene si locale etc.) si Prefecturile.
5.Oficializarea protocolului de
-Participantii la sesiunile de instruire
compatibilitate
organizate in cadrul Proiectului,
6.Elaborarea Planului de dezvoltare
respectiv 100 persoane din
si extindere la nivel national
administratiile publice locale: 2
7.Publicitate si informare
persoane din fiecare consiliu judetean
8.Audit
si municipiul Bucuresti (84 persoane)
si 16 persoane din unitatile
administrativ-teritoriale care vor
participa la Proiectul Pilot si 30
persoane din cadrul autoritatilor
publice centrale, MDRT si ministerele
de linie.

2. Beneficiari indirecti care pot folosi
In urma implementarii cu succes a
proiectului Implementarea unui
sistem de aparare cibernetica la
nivelul Ministerului Administratiei si
Internelor prin Directia Generala de
Informatii si Protectie Interna se vor
inregistra urmatoarele rezultate la
finalul proiectului:
-Un sistem de aparare cibernetica
Grupul tinta este format din:
implementat care va asigura
¿Lucratorii implicati in mod direct in
managemtul securitatii securitatii
activitatea de prevenire si
informatice a tuturor sistemelor
contracarare a incidentelor de
informatice de la nivelul MAI, inclusiv securitate a sistemelor informatice pe
a sistemelor SIMITO si IMMEDIAT, dar
spatiul MAI, din cadrul:
si a sistemului electronic de E-Directiei Generale de Informatii si
educatie si a sistemului de
Protectie Interna
management al infrastructurii
-Structurilor teritoriale de
-Un mecanism unitar de reactie si
informatii si protectie interna.
raspuns la incidente de securitate prin
reducerea riscurilor specifice
asigurind imbunatatirea
cunostintelor, capabilitatilor si a
mecanismelor de decizie la nivelul
M.A.I
-200 lucratori implicati in activitatea
de prevenire si contracarare a
incidentelor de securitate a
sistemelor informatice, instruiti in

1. Constituirea echipei de proiect
2. Asigurarea managementului,
monitorizarii si evaluarii proiectului
3. Informarea si publicitatea
4. Achizitia serviciului de consultanta
in vederea elaborarii cerintelor
tehnice pentru sistemul de detectare
si contracarare amenintari cibernetice
5. Contractarea serviciilor specializate
de dezvoltare software
6. Implementarea contractului de
dezvoltare software pentru sistemul
de aparare cibernetica
7. Elaborarea unui set de instrumente
si metodologii de contracarare a
amenintarilor cibernetice
8. Achizitia serviciului de audit extern
al proiectului
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Aprobat
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E-VIZA - portal
autoritate a
electronic pentru
Ministerul Afacerilor
administratiei publice
facilitarea procesului de
Externe
centrale
obtinere a vizelor

32567

Platforma metodologica
si informatica pentru
organizarea si
desfasurarea
programelor
¿Admiterea in
invatamantul liceal de
stat¿, ¿Bacalaureat¿, Ministerul Educatiei,
¿Certificare a calificarii
Cercetarii,
autoritate a
profesionale¿,
Tineretului si
administratiei publice
¿Miscarea personalului Sportului- OI POS
centrale
didactic din
DRU
invatamantul
preuniversitar Titularizarea¿, ¿Euro
200¿ si ¿Bani de liceu¿
din sistemul
educational
preuniversitar

30244

Dezvoltarea si
implementarea
instrumentelor de
planificare a activitatii si
evaluare a
performantelor
manageriale la nivelul
Directiei Generale Audit
Intern

32565

Consolidarea capacitatii
administrative a DGP
prin implementarea
sistemului integrat de
arhiva electronica,
management al
documentelor si
imbunatatirea calitatii
serviciilor

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Directia Generala
Pasapoarte

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Teodor Baconschi

021 230 46 47

mae@mae.ro

18825000

16001250

1-Mar-11

31-May-12

Daniel Petru
Funeriu

021. 315 50 99

fonduristructurale@min.edu.ro

20000000

17000000

1-Mar-11

28-Feb-13

Ion Cuhutencu

021.313.53.21

ion.cuhutencu@mai.gov.ro

7478713.34

6356906.34

1-Feb-11

1-Aug-12

Aurel Vasile SIME

021 212.87.12

dgp@mai.gov.ro

9700000

8245000

1-Mar-11

29-Feb-12

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta cresterea gradului de
satisfactie in randul cetatenilor care
doresc obtinerea unei vize, prin
informatizarea si eficientizarea
- Implementarea unei solutii
serviciului de vize oferit de MAE.
informatice;
Proiectul va contribui la:
- suport curs utilizatori;
- cresterea calitatii serviciului de vize
- suport curs administrator de sistem;
oferit de MAE, prin realizarea unuio
instruirea unui numar de 500
portare de aplicare on-line;
persoane;
- eficientizarea activitatii persoanelor
- activitati de informare si publicitate
care gestioneaza serviciul de eliberare
a vizelor din MAE;
- flexibilizarea procesului de acordare
a vizelor prin oferirea posibilitatii de a
crea electronic dosarul de aplicare.

Obiectivul general al proiectului il
constituie eficientizarea structurii si
proceselor necesare pentru
organizarea si derularea examenelor
nationale de admitere in licee,
bacalaureat, miscarea personalului
didactic si acordarea ajutoarelor
financiare in sistemul de invatamant,
prin dezvoltarea, pilotarea si
implementarea unui cadru
metodologic integrat si a unei
platforme informatice la nivel national
in sistemul educational.
Obiectivele specifice:
-Realizarea analizei metodologice in
vederea identificarii punctelor slabe
din sistem in vederea integrarii
programelor intr-un proces unitar,
repetabil si eficient;
-Restructurarea proceselor
administrative prin implementarea
rezultatelor analizei si realizarea
metodologiei integrate de derulare a
programelor de examene nationale si
acordare de ajutoare financiare;
-Proiectarea procesului de colectare
a datelor si a fluxurilor de lucru;
-Proiectarea, dezvoltarea si

Grupul tinta vizat direct prin
1 Management de proiect;
implementarea proiectului este
2 Activitati de promovare si
reprezentat de personalul serviciului
publicitate;
de eliberare a vizelor din cadrul MAE.
3 Achizitii publice aferente
Proiectul se va adresa si personalului
proiectului;
MAE ce isi desfasoara activitatea in
4 Dezvoltarea si implementarea
cadrul cosulatelor si misiunilor
solutiei informatice;
diplomatice ale Romaniei din
5 Instruirea personalului serviciului de
strainatate. In total, grupul tinta vizat
vize din cadrul MAE;
de proiect este alcatuit din 500
6 Auditul proiectului.
persoane.

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat de:
-30 de functionari publici angajati
MECTS implicati in derularea
programelor la nivel central
-150 angajati personal contractual la
A Activitati de management de
nivel regional si judetean al
proiect
structurilor administratiei sistemului
B Activitati suport/organizatorice
de invatamant din Romania C Activitati de promovare,
Inspectoratele Scolare Judetene/al
diseminare, exploatare
Municipiului Bucuresti
D Realizarea unei analize a structurilor
-personalul de conducere al tuturor
existente, a metodologiei privind
unitatilor de invatamant
examenele nationale si acordarea
preuniversitar din Romania (9.365
ajutoarelor financiare, in vederea
institutii de invatamant preuniversitar
identificarii modificarilor necesare a fi
cu personalitate juridica)
realizate pentru eficientizarea
-4.000 de operatori de date la nivelul
proceselor
unitatilor de invatamant.
E Activitati de implementare,
optimizare si instruire
Numarul de institutii care vor
F Auditul proiectului
beneficia ca urmare a implementarii
proiectului sunt:
-41 de Inspectorate Scolare
Judetene
-1 Inspectorat scolar al Municipiului
Bucuresti
-6 Inspectorate scolare ale
sectoarelor
Grupul tinta vizat direct prin
-Revizuirea procedurilor de lucru
implemetarea proiectului este
- Revizuirea procedurilor de lucru
Obiectivul specific al proiectului
existente si realizarea de proceduri
reprezentat de:
existente si realizarea de proceduri
contribuie la imbunatatirea capacitatii
noi
- personalul Directiei Generale Audit
noi;
de planificare a activitatii pe termen
-Realizarea unei strategii pentru
Intern (aproximativ 150 de persoane);
- Realizarea unei strategii pentru
scurt si mediu si la masurarea,
masurarea performantelor
- personalul celor 8 structuri
masurarea performantelor
raportarea performantelor
manageriale si dezvoltarea sistemului teritoriale subordonate (aproximativ
manageriale si dezvoltarea
manageriale la nivelul Directiei
de control managerial
50 de persoane);
- Transfer de cunostinte si know-how
Generale Audit Intern si a structurilor -Transfer de cunostinte si know-how
- auditorii interni din cadrul
(instruire)
teritoriale subordonate.
(instruire)
prefecturilor (aproximativ 50 de
-interven
persoane).

-Realizarea si implementarea unui
sistem care sa asigure arhivarea si
gestionarea electronica a dosarelor
personale gestionate de DGP
-Realizarea si implementarea unui
sistem care sa asigure gestiunea
proceselor informationale din
interiorul organizatie

Principalele rezultate care vor fi
obtinute prin implementarea acestui
proiect se refera la imbunatatirea
cadrului de lucru cu privire la
organizarea si desfasurarea
programelor ¿Admiterea in
invatamantul liceal de stat¿,
¿Bacalaureat¿, ¿Certificare a calificarii
profesionale¿, ¿Miscarea personalului
didactic din invatamantul
preuniversitar - Titularizarea¿, ¿Euro
200¿ si ¿Bani de liceu¿ din sistemul
educational preuniversitar.
Ca rezultat al proiectului, se va obtine
in primul rand o imagina clara a
situatiei actuale, transpusa intr-un
raport de analiza metodologica in
vederea identificarii modificarilor
aparute si pentru integrarea
programelor intr-un proces unitar,
repetabil si eficient.
De asemenea, prin proiect se va
realiza restructurarea proceselor
administrative, prin implementarea
rezultatelor analizei si realizarea
metodologiei integrate de derulare a
programelor de examene nationale si
acordare de ajutoare financiare.

Rezultatele proiectului la finalul
implementarii sale, sunt date de
functionalitatile sistemului informatic
rezultat, de ghidurile de administrare
si utilizare si de numarul si nivelul de
pregatire a utilizatorilor si
administratorilor, dupa cum urmeaza:
¿sistem care asigura arhivarea
electronica a dosarelor personale
gestionate de DGP si gestiunea
proceselor informationale din
interiorul organizatiei bazate pe
documente, a inregistrarilor,
instrumente de colaborare precum si
monitorizarea activitatii si a
performantelor in cadrul organizatiei
- Elaborare cerinte functionale in
baza analizei activitatilor desfasurate
-Elaborare macro si micro design
-Functionalitate dosar electronic
-Functionalitate management
documente
-Creare aplicatii software necesare
-Efectuare teste si corectie bug-uri
-Validare aplicatii informatice
-Trecere in productie
-Intretinere post go live
-Instruire utilizatori ai aplicatiei

Grupul tinta vizat de prezentul proiect
este reprezentat de:
-DGP in calitate de autoritate publica
centrala aplicanta precum si de
personalul sau ce va utiliza un
instrument mai eficient de gestionare
a problematicii aferente domeniului
de competenta.
-SPCEEPS in calitate de structuri
aflate in coordonarea metodologica a
DGP si utilizatori ai sistemelor
informatice ale DGP
Totodata, realizarea obiectivelor
proiectului va permite:
-accesibilitatea datelor in format
electronic si online si de catre
sistemul informatic al IGPF;
-accesibilitatea datelor in format
electronic si online de catre alte
institutii abilitate (D.E.P.A.B.D., O.R.I.
etc);

1. Contractarea serviciilor de
consultanta, analiza, proiectare/
implementare a sistemului informatic,
a echipamentelor hardware, a
licentelor software si a serviciilor de
instruire
2. Contractarea serviciilor de
informare, comunicare si publicitate
3. Desfasurarea propriu-zisa a
activitatilor de informare, comunicare
si publicitate
4. Analiza fluxului si cerintelor de
business in cadrul proiectului
5. Livrarea echipamentelor si a
licentelor necesare dezvoltarii si
punerii in functiune a noului sistem
informatic
6. Proiectarea sistemului informatic
7. Dezvoltarea sistemului informatic
8. Testarea sistemului informatic
9. Validarea sistemului informatic
10. Elaborarea, editarea si tiparirea
Beneficiarii finali sunt cetatenii
manualelor de administrare si
romani care se adreseaza DGP si
utilizare
SPCEEPS) direct sau prin intermediul 11. Trecerea in productie a sistemului
misiunilor diplomatice si oficiilor
informatic
consulare ale Romaniei) pentru a
12. Instruirea utilizatorilor precum si
solicita servicii publice ce intra in
derularea sesiunii de constientizare cu

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

2.2

1.3

32564

31872

Eficientizarea furnizarii
serviciilor publice prin
unitate subordonata
imbunatatirea cadrului
sau coordonata de
adecvat si a proceselor Institutia Prefectului
Cristian Constantin
catre o autoritate a
de lucru implementate Judetului Botosani
Roman
administratiei publice
si mentinute in cadrul
centrale
Institutiei Prefectului Judetul Botosani

Fii Proactiv, Invata
Permanent. Module de
autoritate a
training pentru
Ministerul Afacerilor
administratiei publice
imbunatatirea
Externe
centrale
abilitatilor personalului
MAE

Razvan Andrei
Corbos

0231-511710

021 431 16 09

prefect@prefecturabotosani.ro

razvan.corbos@mae.ro

3685576

2307744.3

3132739.6

1961582.66

1-Mar-11

1-May-11

28-Feb-13

31-Oct-13

Prin implementarea proiectului, se
urmareste obtinerea urmatoarele
rezultate:
-Acoperirea activitatii Institutiei
Prefectului - Judetul Botosani (fara
Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere si
Inmatriculare a Vehiculelor si Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea si
Obiectivul general il reprezinta
crearea unui set de instrumente care Evidenta Pasapoartelor), precum si a
sa ajute managementul institutiei in serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor si ale celorlalte organe
activitatea de conducere, prin
ale administratiei publice centrale din
implementarea unui sistem
subordinea Guvernului, organizate la
informational apt sa optimizeze
nivelul judetului Botosani, prin
functionarea tuturor structurilor
organizatorice, pe toate nivelurile, definirea tipologiilor de documente si
procedurarea activitatilor
sprijinind astfel transformarile din
-Reducerea timpului dedicat in
cadrul institutiei.
prezent de salariatii Institutiei
Prefectului - Judetul Botosani si ai
serviciilor publice deconcentrate
pentru regasirea, centralizarea si
organizarea documentelor, prin
crearea unei arhive electronice
-Posibilitatea urmaririi si a
managementului documentelor de la
intrarea in sistem, pe tot parcursul
procesarilor
o echipa de implementare a
proiectului omogena si informata
reducerea cu cel putin 25% a
Imbunatatirea eficacitatii activitatii
consumului de resurse materiale.
Ministerului Afacerilor Externe in
1 aplicatie pentru activitatile de
vederea imbunatatirii durabile a
training implementata;
capacitatii administratiei publice din 8 sesiuni de instruire privind utilizarea
Romania. Dezvoltarea abilitatilor
aplicatiei organizate.
functionarilor si modernizarea functiei promovarea proiectului, a rezultatelor
de formare profesionala in vederea si a avantajelor formarii si dezvoltarii
imbunatatirii eficacitatii activitatii
de noi competente in concordanta cu
MAE
nevoile specifice ale functionarilor
publici, in randul administratiei si a
cetatenilor;etc.

Grupul tinta al proiectului este format
din:
-Personalul angajat in cadrul
Institutiei Prefectului - Judetul
Botosani: 25 functionari publici si
personal contractual;
-Serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor si ale celorlalte organe
ale administratiei publice centrale din
subordinea Guvernului, organizate la
nivelul judetului Botosani: 25 de
functionari publici si personal
contractual.
Beneficiarii indirecti ai proiectului
sunt: cetatenii carora li se adreseaza
serviciile Institutiei Prefectului Judetul Botosani.

A - Activitati de management de
proiect
B - Activitati suport/organizatorice
C - Activitati de promovare,
diseminare, exploatare
D - Activitati de implementare,
optimizare si instruire
E - Auditul proiectului

Proiectul se adreseaza unui grup tinta
format din 576 de functionari ai MAE,
din toate categoriile de varsta (19-24
ani / 25 - 54 ani), dintre care:
-30 de functionari cu functii de
conducere de nivel mediu sau inferior;
-546 de functionari cu functii de
executie.

Serviciile de instruire, testare si
certificare in domeniile TIC(ECDL),
management, management de
proiect, tehnici secretariale,
management financiar - contabil,
resurse umane, achizitii publice,
negociere, limbi straine, audit, relatii
internationale, comunicare
institutionala,
Desfasurarea campaniei Gandeste
Verde Actioneaza Durabil
Implementarea aplicatiei informatice
si organizarea sesiunilor de instruire

1. Activitate: Lansare proiect
Rezultate: 1 comunicat de presa emis,
aparitie pe paginile de web, 1 set
proceduri de lucru, 26 fise de
post/termeni de referinta de lucru,
2. Activitate: Prefinantare
Rezultate: 1 dosar de prefinantare
intocmit si depus

Aprobat

Aprobat

Sesiune de training
Sesiune de training

1

1.1

40130

Instruire, metodologie
si platforma de
informare si pregatire a
Coalitiei pentru
programare POS DRU

Asociatia Actori
Europeni

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

Manuela
Preoteasa
Timbolschi

021.314.88.15,
0744.382.952

manuela.preoteasa@euractiv.ro

499355

489367.9

1-Mar-12

1-Jan-13

Cresterea capacitatii proprii a
Asociatiei Eurocentrica si a Asociatiei
Actori Europeni de a colabora cu
administratia publica, in vederea
obtinerii unor imbunatatiri structurale
si de proces ale managementului
ciclului de politici publice privind
fondurile si instrumentele de
coeziune si structurale

3. Activitate: Achizitii FEDR
1. Angajatii si voluntarii Asociatiilor
Rezultate: 2 telefoane achizitionate
Eurocentrica si Actori Europeni ¿ 20
1 multifunctionala
de persoane
achizitionata
2. Angajatii si voluntarii altor ONG-uri
1 videoproiector
¿ 5 persoane
achizitionat
3. Functionari publici din Ministerul
2 laptopuri achizitionate Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ¿
6 autocolante achizitionate
5 persoane
4. Activitate: Sesiune de training
destinata membrilor si voluntarilor
celor doua Asociatii
Rezultate: 20 de persoane instruite si
pregatite /zi
2 contracte prestari servicii (
onorarii)/zi
1 contract prestari
servicii/zi ¿ trainer european
3 suporturi de curs ¿ 20 de
materiale de training

Elaborare Ghiduri de bune practici
Sesiune de training
Aprobat
Elaborare platforma on line
Lansare platforma si ghiduri ¿
conferinta de presa
Intretinerea platformei on line

1

1

1

1.1

1.1

1.3

12865

12866

39174

Dezvoltarea capacitatii
administratiei publice
locale din judetul
Botosani pentru
elaborarea si
implementarea
strategiilor de
dezvoltare locala prin
parteneriat, schimb de
bune practici si
instruirea functionarilor
publici

Primaria Botosani

Elaborarea strategiei de
Asociatia
dezvoltare durabila a
Metropolitana
zonei metropolitane
pentru Dezvoltare
Brasov
Durabila Brasov

Dezvoltarea capacitatii
administrative a MECTS
orin implementarea
MInisterul
managementului
Educatiei, Cercetarii
strategic si
si Tineretului
imbunatatirea
leadership-ului
institutiei

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

autoritate a
administratiei publice
centrale

FLUTUR C.
CATALIN
MUGUREL

DragosDAVID

Valentin Sorin
Popescu

231.511825

0268-547616

214056358

primaria@primariabt.ro

dragos.david5@gmail.com

popescu.valentin@medu.edu.ro

694161.9

848043.45

19500000

680278.66

831082.58

16575000

18-Oct-10

27-Oct-10

1-Jan-12

17-Oct-11

26-Oct-11

31-Dec-13

Raport Stadiul actual al organizarii
Grupul-tinta al proiectului este
activitatii de planificare si dezvoltare
alcatuit din:
strategica la nivelul a 40 localitati din -organe ale administratiei publice
judetul Botosani
locale din judetul Botosani, implicate
120 participanti la cursurile de
in proiect - 40 localitati
formare pentru personalul
-personal din compartimentele
Profesionalizarea si eficientizarea
administratiei publice locale, 1200 zile- organelor administratiei publice locale
activitatii de dezvoltare (planificare)
curs
din judetul Botosani responsabile de
strategica si de implementare de
Manual de bune practici in
elaborarea de strategii si programe de
strategii la nivelul administratiei
planificarea strategica¿ elaborat,
dezvoltare (generic numite, in
publice locale din judetul Botosani
tiparit in 500 exemplare si diseminat majoritatea cazurilor, Departamentul
Retea de cooperare APL in domeniul Programe si Strategii) estimare: 120
planificarii strategice - creata si
persoane (functionari publici si
operationalizata
personal contractual).

Elaborarea si diseminarea Manualui
de bune practici in planificarea
strategic
Parteneriat, schimb de bune practici si
instruire specifica activitatilor de
planificare si dezvoltare strategica din
institutiile administratiei publice
locale in domeniul cooperarii
intercomunale
Elaborare de instrumente de
planificare si dezvoltare strategica
Dezvoltarea unui Program de formare
adaptat cerintelor specifice posturilor
de lucru din institutiile adminstratiei
publice locale din judetul Botosani,
etc

Functionarii publici din cele 14
primarii membre ale Agentiei
Metropolitane Brasov: 3 U.A.T.
Produsul final: Strategia de Dezvoltare
reprezentând municipii (Brasov,
Durabila Integrata a Zonei
Sacele, Codlea), 3 U.A.T. reprezentând
Realizarea cercetarii socio-econimice
Metropolitane Brasov va fi un
orase (Ghimbav, Râsnov, Predeal) si 8
Formarea competentelor la nivelele
Intrunire publica pentru consultarea
instrument de lucru curent al
U.A.T. reprezentând comune (Bod,
decizional si executiv ale
cetatenilor din 14 localitati
administratiei publice locale din
Cristian, Halchiu, Harman, Sânpetru,
administratiei publice locale pentru
Stabilirea obiectivelor si criteriilor de
Municipiul Brasov si 13 localitati din Prejmer, Tarlungeni, Vulcan), care se
utilizarea planificarii strategice ca
dezvoltare
zona metropolitana si va sta la baza
vor familiariza cu procesul de
instrument de lucru in dezvoltarea
Elaborarea Strategiei
deciziilor privind proiectele de
planificare strategica, dezvoltare
economica si sociala a comunitatilor
Consultanta si instruire
dezvoltare ale comunitatilor
durabila integrata si egalitate de
sanse si isi vor imbunatati abilitatile
de elaborare a politicilor publice,
management pe proiecte si
implementare a strategiei de
dezvoltare durabila integrata

Imbunatatirea durabila a capacitatii
5 module de curs orientate catre
administratiei centrale in domeniul
aplicarea noilor componente ce
educatiei si formarii profesionale, prin
urmeaza a fi dobandite inclusiv
optimizarea structurii, dezvoltarea,
planificare strategica, politici publice
testarea/pilotarea si implementarea
educationale, acquis comunitar,
instrumentelor, proceselor si
programare bugetara
practicilor de management si de
600 functionari publici si personal
asemenea prin elaborarea si
contractual formati
derularea programelor de formare
o platforma informatica functionala
care sa contribuie la dezvoltarea
pentru instruire personal
competentelor manageriale si
o strategie de modernizare a MECTS
aleadership-ului personalului de
analiza privind acrhitectura MECTS
executie si de conducere.

250 functionari publici din cadrul
MECTS
65 functionari publici si personal
contractual din cadrul structurilor
aflate in subordinea MECTS
285 persoane din cadrul
inspectoratelor scolare judetene

1. Managementul proiectului
2. Contractarea si derularea serviciilor
privind procedurile de achizitii publice
precum si de consultanta si expertiza
tehnica, administrativa, financiara si
de management
3. Informare si publicitate cu privire la
activitatile proiectului, promovarea si
diseminarea rezultatelor obtinute
4. Realizarea unei diagnoze
institutionale preliminare la nivelul
MECTS pentru stabilirea nevoilor
organizationale si de sistem
5. Elaborarea unui studiu
comprehensiv privind cultura
organizationala si managementul
strategic/leadership-ul la nivelul
MECTS si a matricei componentelor
specifice necesare (atributii,
standarde) administrarii serviciilor
educationale
6. Elaborarea Strategiei de
modernizare a MECTS
7.Elaborarea de instrumente, sisteme
de indicatori, proceduri informatizate
si metodologii ce vor imbunatati si
actualiza cunostintele si
competentele personalului MECTS

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

2

1.1

1.2

2.2

35672

Imbunatatirea
capacitatii
organizationale de
comunicare si gestiune
informatii in relatia cu
institutiile
administratiei publice

31224

Dezvoltarea unui
parteneriat viabil intre
ANAF si beneficiarii
directi ai serviciilor
furnizate de aceasta premisa a eficientizarii
sistemului de colectare
a veniturilor publice

34972

ARAS - Asociatia
Romana Anti-SIDA

AGENTIA
NATIONALA DE
ADMINISTRARE
FISCALA

Servicii publice eficiente
prin simplificarea
procedurii de
completare, arhivare si
analiza a documentelor Agentia Nationala
in cadrul Agentiei
de Integritate
Nationale de Integritate
si facilitarea accesului
electronic la informatii
de interes public.

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Georgescu Maria

Blejnar Sorin

Alexandru Catalin
MACOVEI

0.745.101.469

213147535

+40-37 206 98 69

maria.georgescu@arasnet.ro

sorin.blejnar@mfinante.ro

alexandru.macovei@integritate.eu

496430

7320271.29

19500000

486501.4

6222230.6

16575000

1-Aug-11

1-Jan-11

2-Jan-12

30-Jul-12

31-Dec-12

1-Jan-14

Grupul tinta il reprezinta o parte din
angajatii ARAS care-si desfasoara
activitatea in Bucuresti si in cele 9
filiale din tara (Timis, Arad, Dolj, Cluj,
Brasov, Iasi, Piatra Neamt, Bacau,
Constanta, Ilfov). Cumulat organizatia
-Metodologie flux informational in
cuprinde 97 de angajati din care 61
cadrul ONGului si in comunicarea
sunt localizati in Bucuresti si 36 in
Cresterea capacitatii organizationale
externa cu administratia publica
filiale. In Bucuresti, organizatia isi
de gestiune si analiza a informatiei
elaborata si aprobata de
desfasoara activitatea in trei locatii,
atat la nivel intern cat si la nivel
managementul ARAS;
biroul central cu manangementul
extern in colaborarea cu administratia
-Platforma spatiu colaborativ
companiei si departamentele suport
publica.
implementata si functionala pe baza
(economic, juridic, management
de proces verbal de predare primire
proiect, monitorizare si evaluare) si
intre
ale doua locatii (Arena si Titan) unde
se desfasoara activitatile de
tratament si medico-sociale pentru
grupurile vulnerabile. Dintre acestia
50 persoane vor avea acces la
platorma electronica, dintre care 41
angajati din Bucuresti si 9 din filiale.

Crearea unui mecanism decizional
consultativ pentru activitatea de
administrare a veniturilor publice.

Obiectivul general al proiectului este
imbunatatirea calitatii si eficientei
furnizarii serviciilor publice livrate de
Agentia Nationala de Integritate prin
simplificarea procedurii de
completare, arhivare si analiza
automata a documentelor in cadrul
Agentiei si imbunatatirea accesului
electronic al cetatenilor si institutiilor
interesate la informatiile de interes
public.

Implementare platforma spatiu
colaborativ, Definire metodologie flux
informational in cadrul ONGului si in
comunicarea externa cu administratia
publica, Sesiune training cadru legal
comunicare ONG- institutii publice si
prezentarea celor mai bune practici
de comunicare

Aprobat

A.N.A.F. va putea identifica corect
grupurile tinta vulnerabile, predispuse
-12 persoane la nivelul aparatului
la o conformare voluntara scazuta si
central al A.N.A.F si al A.N.V.
va dezvolta o cercetare bazata pe
culegerea, prelucrarea, analiza si
-176 persoane la nivelul aparatului
interpretarea datelor calitative si
teritorial al A.N.A.F si al A.N.
cantitative, ceea ce conduce la
imbunatatirea imaginii ANAF in rândul
contribuabilior si la livrarea unor
servicii de calitate.

-Analiza componentei relationale
contribuabil ¿ administratie fiscala
-Constientizarea si educarea fiscala a
contribuabililor
-Construirea unui mecanism
decizional consultativ A.N.A.F. ¿
contribuabili
-Elaborarea si dezvoltarea noilor
proceduri si a

Aprobat

Grupul ¿ ¿inta care va fi pozitiv
afectat de proiect la nivelul atingerii
scopului acestuia este reprezentat de:
1. Inspectorii de integritate si membrii
Direc¿iei Juridice, Control, Rela¿ii
Publice ¿i Comunicare (60 persoane
reprezentand un procent de peste
60% din angaja¿ii institu¿iei), care vor
beneficia atat de formare
profesionala in vederea utilizarii
-Realizarea unei analize de
Sistemului informatic integrat ¿i
simplificare administrativa in cadrul
efectuarea analizei inteligente a
Agen¿iei Na¿ionale de Integritate
datelor, cat ¿i de eficientizarea
(A.N.I.);
proceselor de lucru efectiv;
-Realizarea unui Raport de analiza
2. Entitatile in care categoriile de
privind cerintele tehnice ale
persoane au obligatia de a depune
Sistemului informatic integrat;
declaratii de avere si interese, in
-Realizarea unui Ghid de completare
conformitate cu prevederile legale,
a declara
respectiv 300 categorii de institu¿ii
publice, minim 300 persoane
responsabile cu asigurarea
implementarii prevederilor legale,
referitoare la declaratiile de avere si
declaratiile de interese, care vor
beneficia de formare profesionala in
vederea utilizarii formularelor
electronice ¿i efectuarii de analize,
conform Legii nr. 176/2010.

1.Mobilizarea echipei de proiect;
2.Managementul proiectului;
3.Lansarea proiectului in cadrul unei
conferinte organizate de catre
Agentia Nationala de Integritate
(A.N.I.);
4.Realizarea de activitati si materiale
promotionale si de publicitate a
proiectului;
5.Organizarea si efectuarea unei
vizite de studiu intr-o institutie cu
atributii similare, localizata intr-o tara
europeana;
6.Operationalizarea sediului;
7.Organizarea si derularea
procedurilor de achizitie produse si
servicii necesare pentru derularea
proiectului;
8.Derularea operatiunilor de livrare,
instalare si punere in functiune a
produselor achizi¿ionate;
9.Derularea operatiunilor de
prestare a serviciilor achizitionate;
10.Receptia produselor
achizitionate;
11.Receptia serviciilor achizitionate;
12.Formarea profesionala a
personalului

Aprobat

1

1

2

1

1.2

1.1

2.1

1.3

34952

Cresterea
responsabilizarii
administratiei publice
prin modernizarea
sistemului informatic
pentru raportarea
situatiilor financiare ale
institutiilor publice

39251

mbunatatirea
capacitatii Ministerului
Transporturilor si
MINISTERUL
autoritate a
Infrastructurii pentru
TRANSPORTURILOR administratiei publice
managementul
SI INFRASTRUCTURII
centrale
proiectelor de
parteneriat public ¿
privat (PPP)

35002

39182

Buna Guvernare prin
Integritate si
Responsabilitate in
Sistemul de Sanatate
Romanesc

Implementarea
Sistemului Managerial
Intern la nivelul
Ministerului Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale si a
structurilor
subordonate

Ministerul
Finantelor Publice

Ministerul Sanatatii
Publice

MINISTERUL
AGRICULTURII SI
DEZVOLTARII
RURALE

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Valentin
Mavrodin/Adrian
Popescu

Anca Boagiu

Valentin RADU

Valeriu TABARA

021.319.97.59

213196191

021 307 25 16

021 307 23 61

valentin.mavrodin@mfinante.gov.ro
/adrian.popescu@mfinante.gov.ro

cabmin@mt.ro; anca.boagiu@mt.ro

valentin.radu@ms.ro

cabinet@madr.ro

13200000

4540000

11439980

4217449

11220000

3859000

9723983

3584831.65

1-Jan-12

1-Mar-12

1-May-11

1-Jan-12

proiectul se adreseaza direct
personalului care va fi responsabil cu
instruirea functionarilor utilizatori
finali ai sistemului (220 de formatori)
si unui numar de 100 de utilizatori
finali din cadrul Directiilor Generale
-Crearea unui singur tip de
ale Finantelor Publice judetene si a
document pentru raportarea
Municipiului Bucuresti si directiile de
situatiilor financiare, inclusiv pentru
specialitate din MFP.
colectarea si actualizarea
In concluzie grupurile tinta formate pe
angajamentelor multianuale si
de o parte din formatori care vor
scadenta lor la plata, a institutiei
forma ulterior personalul de
publice, SinFin, formular unic;
specialitate din serviciile financiare
-Depunerea formularelor electron
din cadrul institutiilor publice, pe de
alta parte din personalul propriu din
cadrul unitatilor MFP teritoriale si de
la nivel central care vor folosi direct
sistemul.

1-Oct-13

Cresterea eficientei administatiei
publice centrale si locale si a
transparentei administrative prin
punerea la dispozitia institutiilor
publice de instrumente moderne,
standardizate, pentru raportarea
situatiilor financiare si publicarea
informatiilor de detaliu privind
utilizarea fondurilor publice, in
conformitate cu clasificatia bugetara.

1-Mar-14

1 analiza diagnosti
1 metodologie de utilizare/aplicare a
instrumentelor analitice fezabile
1 procedur¿ actualizat¿ la nivelul MTI
Eficientizarea managementului în
pentru ini¿ierea ¿i derularea
personalul angajat MTI si din direc¿ii
ceea ce prive¿te parteneriatele de tip
proiectelor PPP/concesiune
generale, direc¿ii ¿i servicii din
public ¿ privat/concesiune în sectorul
1 metodologie pentru evaluarea
subordine
transporturilor.
fezabilit¿¿ii proiectelor de
PPP/concesiune
42 persoane specializate în
gestionarea proiectelor de tip PPP

30-Apr-13

31-Oct-13

1)2 cercetari sociologice referitoare
la gradul de satisfactie al pacientilor
privind nivelul serviciilor publice
oferite in cadrul sistemului sanitar
romanesc
2)1 raport de diagnoza a factorilor
institutionali si legislativi care
limiteaza calitatea serviciilor publice si
cresc gradul de vulnerabilitate la
coruptie in sectorul Sanatate realizata
Imbunatatirea calitatii si eficientei si utilizata in conturarea cursurilor de
instruire in acest domeniu
serviciilor publice din sistemul sanitar
3)373 reprezentanti din
romanesc prin sprijinirea procesului
managementul a 373 unitati sanitare
de descentralizare sectoriala,
promovarea integritatii publice si a descentralizate din toate judetele tarii
instruiti in domeniile: scrierea si
responsabilitatii in cheltuirea
managementul proiectelor din
fondurilor publice.
finantari nerambursabile, planificarea
si managementul fondurilor publice,
dezvoltarea de parteneriate publicprivate, in scopul cresterii capacitatii
institutionale a unitatilor sanitare
descentralizate. Capacitatea
institutionala de gestionare a celor
373 de unitati sanitare
descentralizate va fi astfel
semnificativ imbunatatita.
4)11 functionari din cadrul
Rezultatul III
Dezvoltarea ¿i implementarea unui
sistem informatic suport pentru
implementarea Sistemului Managerial
Intern la nivelul MADR ¿i a institu¿iilor
subordonate.
Cre¿terea eficien¿ei ¿i eficacit¿¿ii
Rezultatul II
managementului opera¿ional la
Un set de instrumente moderne de
nivelul MADR ¿i a structurilor
management sunt selectate ¿i
subordonate prin dezvoltarea ¿i
adaptate nevoilor institu¿ionale
implementarea unui sistem
specifice administra¿iei agricole.
managerial intern.
Rezultatul I
Un document de analiz¿ ¿i un set de
recomand¿ri privind îmbun¿t¿¿irea
managementului opera¿ional la
nivelul MADR ¿i a institu¿iilor
subordonate.

1583 persoane, din care:
373 reprezentanti din conducerea a
373 unitati sanitare descentralizate
din toate judetele tarii instruiti in
domeniile: managementul proiectelor
din finantari nerambursabile,
planificarea si managementul
fondurilor publice, dezvoltarea de
parteneriate public-private, in scopul
cresterii capacitatii institutionale a
unitatilor sanitare descentralizate
11 functionari din cadrul Ministerului
Sanatatii si 42 functionari din cadrul
Directiilor de Sanatate Publica
judetene, certificati ca formatori
(TOT) si instruiti in domeniul
promovarii calitatii si integritatii in
serviciile de sanatate (in contextul
procesului de descentralizare)
840 reprezentanti din conducerea a
420 unitati sanitare, beneficiari ale
programului de instruire si ai ghidului
de bune practici in domeniul calitatii ti
integritatii in serviciile de sanatate,
care vor fi implicati direct in cadrul
Consiliilor Etice ale unitatilor sanitare
42 reprezentanti ai Directiilor de
Sanatate Publica judetene si 248

Activitatea 1 ¿ Contractarea serviciilor
de suport tehnic pentru derularea
serviciilor de consultanta si asistenta
tehnica din cadrul proiectului
Activitatea 2 ¿ Prezentarea proiectului
pe site-ul MFP si actualizarea
informatiilor in cursul derularii
acestuia
Activitatea 3 ¿ Contractarea serviciilor
de audit extern
Activitatea 4 - Conferinta de
deschidere a proiectului
Activitatea 5 - Analiza preliminara de
business in vederea stabilirii
cerintelor functionale si tehnice ale
proiectului ForExeBug
Activitatea 6 ¿ Vizite de studii externe
Activitatea 7 ¿ Insotirea schimbarii
Activitatea 8 ¿ Seminar de prezentare
a schimbarilor preconizate
Activitatea 9 ¿ Seminar de consultare
si informare 1
Activitatea 10 ¿ Realizarea Caietului
de Sarcini si a altor documente pentru
procedura de achizitie de servicii de
consultanta si asistenta tehnica
pentru proiectul "Realizarea
sistemului informatic ForExeBug"
1.Analiza cadrului general din
România din perspectiva
implement¿rii proiectelor de tip PPP
2.Cre¿terea capacita¿ii MTI ¿i a
unit¿¿ilor din subordinea sau de sub
autoritatea sa de a evalua ex-ante
proiecte de tip PPP
3.Îmbun¿t¿¿irea capacit¿¿ii MTI ¿i a
unit¿¿ilor din subordinea sau de sub
autoritatea sa de a atribui proiecte
PPP
4.Instruire
5. Monitorizarea proiectului
6. Publicitate proiect
7. Audit proiect
1. Managementul proiectului
2. Contractarea si derularea
procedurilor de achizitii publice, de
consultantasi expertiza
3. Asigurarea aplicarii elementelor de
identitate vizuala si a masurilor de
publicitate in cadrul proiectului
4. Masurarea gradului de satisfactie a
pacientilor privind nivelul serviciilor
publice oferite in cadrul sistemului
sanitar, prin elaborarea a 2 cercetari
sociologice
5. Organizarea conferintei de lansare
a proiectului
6. Realizarea si implementarea unui
program de instruire pentru
personalul din managementul
unitatilor sanitare, destinat cresterii
capacitatii institutiilor sanitare in
contextul procesului de
descentralizare
7. Crearea si operationalizarea
Compartimentului de Integritate la
nivelul Ministerului Sanatatii
8. Crearea si operationalizarea unei
retele nationale in scopul cresterii
capacitatii Ministerului Sanatatii de a
monitoriza achizitiile publice din

Organizarea si desf¿¿urarea
activit¿¿ii echipei de management a
Grupul ¿int¿ este reprezentat de
proiectului
angaja¿i cu func¿ii de conducere ¿i
Promovarea proiectului
execu¿ie ai Ministerului Agriculturii ¿i
Evaluarea situa¿iei actuale
Dezvolt¿rii Rurale ¿i ai institu¿iilor
Dezvoltarea instrumentelor de lucru
subordonate, care au responsabilit¿¿i
Dezvoltarea resurselor umane
legate de implementarea sistemului
Preg¿tirea unui set de documente de
managerial intern la nivelul
management
administra¿iei agricole.
Evaluarea implement¿rii SMI
Auditarea proiectului

Aprobat

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.1

1.1

1.1

35132

35492

35512

Managementul
planurilor de
interventie si
contingenta pentru
infrastructura critica la
nivel regional, utilizand
sisteme informatice de
gestiune si evaluare a
riscurilor, pentru
imbunatatirea
procesului de luare a
deciziilor la nivelul
autoritatilor publice
locale.

INSTITUTIA
PREFECTULUI JUDETUL ALBA

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Consolidarea
mecanismelor de
consultare a societatii
civile cu autoritatile
Asociatia Institutul
publice centrale si
asociatie de dezvoltare
pentru Politici
locale ¿ un element
intercomunitara
Publice
fundamental pentru
cresterea calitatii
procesului de elaborare
a politicilor publice

Societatea civila,
partener activ in
Fundatia Centrul de
procesul de elaborare si
Resurse Juridice
evaluare a politicilor
publice

organism
neguvernamental
nonprofit

BARDAN C.
CORNEL STEFAN

Victoria Violeta
Alexandru

Iorgulescu
Georgiana Camelia

258811179

021 212 3126

(021)212.05.20

stefan.bardan@prefecturaalba.ro

violeta@ipp.ro

office@crj.ro

19999930

481096

497595

16999940.5

471474.08

487643.1

1-Mar-11

1-Jun-12

1-Jun-12

1-Mar-13

1-Jun-13

1-Jun-13

Obiectivul general acestui proiect este
identificarea elementelor de
infrastructura critica in regiunea
proiectului in vederea cresterii
-100 de persoane din cadrul
-2 prefecti, 2 subprefecti, 2
capacitatii de prevenire si de
Prefecturilor din judetele Alba si Sibiu presedinti ai consiliilor judetene din
gestionare integrata a situatiilor de
si din alte institutii si structuri
AB si SB - ca responsabili ai
urgenta, consolidarea deciziilor la
deconcentrate si descentralizate
structurilor de decizie din cadrul
nivelul institutiilor publice locale si
(Consiliile Judetene, agentiile
Sistemului National pentru
centrale, instruirea, specializarea si
judetene de protectie a mediului, Managementul Situatiilor de Urgenta,
imbunatatirea capacitatilor
Apele Romane, ANIF, Compania
respectivi ai comitetelor judetene
reprezentantilor administratiilor
nationala de drumuri,
pentru situatii de ur
publice locale si centrale privind
managementul integrat al situatiilor
de urgenta generate de evenimente
ce afecteaza infrastructura critica.

Obiectivul general al proiectului este
acela de a contribui, prin mijloace
specifice, la imbunatatirea
mecanismelor de consultare dintre
societatea civila si autoritatile publice
centrale si locale, ca etapa
fundamentala a ciclului de politici
publice. Acest obiectiv raspunde in
mod direct obiectivului general al Axei
prioritare 1, acela de a contribui la
cresterea capacitatii proprii a
organizatiilor neguvernamentale de a
colabora cu institutiile administratiei
publice din Romania.

Dezvoltarea implicarii organizatiilor
societatii civile in toate etapele
ciclului de politici publice, in special in
procesele de consultare, planificare si
formulare a politicilor publice initiate
la nivelul administratiei publice
centrale.

Activitatea 1: numarul de articole de
presa (centrala si locala) care vor
acoperi informatii privind lansarea
proiectului IPP
Activitatea 2: numarul de solicitari
transmise catre autoritatile publice de
la nivel central si local si gradul de
colectare a raspunsurilor, baza de
date cu informatii cantitative privind
procesul de consultare la nivelul
administratiei centrale si locale
Activitatea 3: numarul de organizatii
neguvernamentale chestionate in
cadrul proiectului, baza de date cu
informatii privind procesul de
consultare la nivelul organizatiilor
neguvernamentale locale
Activitatea 4: Studiul ¿ diagnoza
privind problemele si solutiile pentru
cresterea calitatii procesului de
consultare in administratia publica
Activitatea 5: Dezbatere pentru
lansarea studiului cu participarea a
minim 50 de reprezentanti din grupultinta/entitatile vizate prin proiect
Activitatea 6: Diseminarea studiului
catre un numar de 1000 de beneficiari
Activitatea
sesiuni
de instruire
Proiectul7:
va 4avea
urmatoarele
rezultate la finalul implementarii sale:
-2 comunicate de presa diseminate;
-1 conferinta privind diseminarea
rezultatelor proiectului si dezbaterea
rolului ONG in cresterea eficiacitatii
administratiei publice centrale;
-40 de participanti la conferinta;
-3 de sesiuni de formare organizate;
-22 de persoane instruite;
-19 persoane obtin certificate de
perfectionare recunoscute la nivel
national;
-5 vizite de studiu la nivel european
organizate;
-5 raporte privind rezultatele
vizitelor la nivel european (inclusiv un
document de pozitie privind subiectul
dezbaterilor publice);
-5 dezbateri publice organizate;
-5 rapoarte ale dezbaterilor publice;
-5 planuri de masuri ulterioare
pentru implementarea concluziilor
dezbaterilor.
-1 manual privind tehnici si proceduri
de cooperare, consultare si advocacy,
publicat in 300 de exemplare si
diseminat catre angajatii proprii si 150

Grupul tinta principal caruia se
adreseaza proiectul de fata este
reprezentat de personalul angajat al
unui numar minim de 100 de
organizatii neguvernamentale cu
activitate relevanta in domeniul
administratiei publice centrale si
locale, cu specializare sectoriala, care
vor beneficia de instrumentele
realizate in cadrul proiectului,
respectiv de sesiunile de instruire
organizate in cadrul proiectului.
In egala masura, proiectul va actiona
prin activitati de cercetare/analiza si
formulare de recomandari privind
imbunatatirea procesului de
consultare si la nivelul tuturor celor 15
Unitati de Politici Publice organizate la
nivelul ministerelor din actualul
cabinet, precum si al unui numar de
102 de consilii locale reprezentand
toate municipiile din Romania.

1. Managementul proiectului
2. Achizitii publice
3. Efectuare analiza de mediu si
organizationala
4. Colectarea cerintelor
5. Analiza si modelarea proceselor
6. Proiectare solutie informatica si
proceduri; elaborare material training
7. Realizarea hartilor de
susceptibilitate/ hazard (climatic,
geomorfologic, hidrologic)
8. Receptie si instalare echipamente
hardware, sisteme de operare si
antivirus
9. Dezvoltare, implementare si
integrare pe platforma informatica a
componentelor si procedurilor
utilizate in managementul
infrastructurii critice; licente
componente informatice; instalare
solutie pilot; testare functionalitati;
instalare solutie finala
10. Organizare a doua workshop-uri in
vederea realizarii de schimb de
experienta la nivel international pe
probleme legate de infrastructura
critica
Organizare
a douaprin
seminarii:
1
1. 11.
Lansarea
proiectului
comunicat
de presa
2. Documentarea nationala privind
conditiile si practicile de consultare
publica din administratia publica
3. Documentare la nivelul unui
esantion reprezentativ de organizatii
neguvernamentale privind implicarea
in procese de consultare publica la
nivel central si local
4. Elaborarea studiului diagnoza
privind problemele si solutiile pentru
cresterea calitatii procesului de
consultare in administratia publica
5. Lansarea studiului diagnoza intr-o
dezbatere nationala cu factorii
interesati
6. Finalizarea si diseminarea studiului
7. Organizarea a 4 sesiuni de instruire
pentru reprezentantii organizatiilor
neguvernamentale
8. Elaborarea Ghidului practic pentru
organizatiile neguvernamentale Cum
sa te implici in procesele de formulare
a politicilor publice
9. Consolidarea Centrului de Suport
pentru Politici Publice
10. Audit si raportare finala a

Grupul tinta al proiectului sunt
angajatii si voluntarii Centrului de
Resurse Juridice (CRJ) - coordonatorii
de program si expertii care sunt
implicati in activitatea de consultare,
participare la luarea deciziilor sau in
structuri consultative, dezvoltare de
parteneriate, monitorizare sau
1. Managementul proiectului
instruire a administratiei publice.
2. Informare si publicitate
Grupul tinta este alcatuit din 22
3. Achizitii publice
persoane (5 coordonatori ai
4. Instruirea
programelor/departamentelor
5. Vizite de studiu
pledoarie pentru demnitate, non6. Dezbateri publice
discriminare, acces la informatii si
7. Strategia CRJ de cooperare,
participare publica, reforma justitiei, consultare si monitorizare 2012-2015
integritate publica, 1 coordonator al
8. Auditul proiectului
programului de formare al CRJ, 10
voluntari, cate 2 voluntari de la
fiecare program/departament al CRJ ¿
studenti si/sau absolventi, 5 persoane
cu rol de asistenti ai coodonatorilor
de program si/sau rol de coordonare,
1 persoana cu functii de reprezentare
a organizatiei).

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

2

1

2

1.1

2.2

1.1

2.2

35342

39178

Cresterea capacitatii
Centrului Roman pentru
Copii Disparuti si
ASOCIATIA
Exploatati Sexual de
CENTRUL ROMAN
persoana juridica de
cooperare cu
PENTRU COPII
drept privat si utilitate
autoritatile publice
DISPARUTI SI
publica
responsabile in
EXPLOATATI SEXUAL
interventia si
prevenirea disparitiilor
de copii

Crearea si
implementarea unui
Sistem Informatic de
Management Financiar
Integrat (SIMFI) la
nivelul Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale

MINISTERUL
AGRICULTURII SI
DEZVOLTARII
RURALE

35483

POLICENTRIC Federatia Zonelor
Parteneriate strategice Metropolitane si
pentru dezvoltarea
Aglomerarilor
policentrica a Romaniei Urbane din Romania

34932

Consolidarea capacitatii
administrative a ORI
prin implementarea
sistemului integrat de
management a
documentelor si
imbunatatirea calitatii
serviciilor

Oficiul Roman
pentru Imigrari

autoritate a
administratiei publice
centrale

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Gabriela COMAN

Valeriu TABARA

Scripcaru George

Nelu POP

021-3103116

021,307.23.24

0268-416550

021.410.76.70

gabriela.coman@copiidisparuti.ro

valeriu.tabara@madr.ro

scripcaru@brasovcity.ro

ori@mai.gov.ro

499980

4347995

499620

11053000

489980.4

3695795.75

489627.6

9395050

6-Aug-11

1-Jan-12

3-Aug-11

1-Jul-11

6-Aug-12

30-Nov-13

Proiectul se adreseaza angajatilor si
voluntarilor Centrului Roman pentru
Copii Disparuti si Exploatati Sexual;
este vorba despre un numar de 12
persoane, angajate ale CRCDES si
respectiv un numar de 39 de voluntari
ai CRCDES, recrutati pana la
Studiu bazat pe evaluarea detaliata si
momentul depunerii proiectului:
analiza cadrului actual de colaborare
- 10 voluntari in Bucuresti, recrutat si
intre CRCDES si autoritatile publice
formati pentru sprijinirea activitatii
responsabile;
call-center-ului unde se primesc
Metodologie de asistenta on-line,
sesizarile de disparitii ale copiilor;
Obiectivul general al proiectului este
dezvoltata in baza dezbaterilor cu
- 29 coordonatori de voluntari din
acela de a contribui la imbunatatirea
autoritatile publice;
Bucuresti si alte 28 de judete ale tarii,
procesului de luare a deciziilor si
Metodologia de lucru interna a
ce coordoneaza voluntarii recrutati in
respectiv interventie in cazurile de
CRCDES imbunatatita;
judetele de domiciliu in activitatile de
disparitii de copii
Protocoalele de colaborare ale
interventie si/sau prevenire a
CRCDES cu autoritatile publice
disparitiilor si explotarii sexuale a
imbunatatite ca urmare a analizei
copiilor initiate de CRCDES.
facute si a dezbaterilor publice
De asemenea, pentru cele doua
organizate.
atelierele de lucru de elaborare a
procedurilor de cooperare intre
autoritatile publice si CRCDES, pe
langa reprezentantii echipei CRCDES,
sunt vizati de proiect si un numar de
20 functionari publici ori personal
contractual, desemnati potrivit
criteriilor ce urmeaza a fi identificate

Înt¿rirea capacit¿¿ii MADR de a
asigura un management performant
al fondurilor bugetare prin controlul
permanent al cheltuielilor, facilitarea
prioritiz¿rii sumelor alocate pentru
implementarea politicilor sectoriale,
sus¿inerea unei utiliz¿ri corecte ¿i
eficiente a resurselor bugetare.

Rezultatul 1 ¿ Un raport de evaluare a
sistemului actual de management
financiar al MADR ¿i institu¿iilor pilot
implicate în proiect
Rezultatul 2 - Un set de instrumente
manageriale moderne de
contabilitate ¿i un buget intern bazat
pe programe, cu indicatori aferen¿i
sunt dezvoltate pentru MADR ¿i
unit¿¿ile bugetare subordonate sunt
implicate în proiect
Rezultatul 4 - Un Sistem IT este
elaborat ¿i implementat pentru a fi
utilizat pentru gestiunea financiar¿
eficient¿ în cadrul MADR si a
unit¿¿ilor bugetare subordonate
implicate în proiect
Rezultatul 5 ¿ 100 de angaja¿i din
cadrul MADR ¿i al institu¿iilor pilot
implicate în proiect de¿in
competen¿ele necesare pentru a
opera sistemul IT "Sistemul integrat
de management financiar"

1. Managementul proiectului;
2. Analiza cadrului actual de
colaborare a CRCDES cu autoritatile
publice responsabile in cazurile de
disparitii de copii;
3. Imbunatatirea procedurii de
cooperare intre autoritatile publice si
CRCDES;
4. Elaborarea comunicatelor de presa
si a unei conferinte nationale pentru
promovarea rezultatelor proiectului.

Proiectul va fi implementat la nivelul
Ministerului Agriculturii ¿i Dezvolt¿rii
Rurale, va implica Agen¿ia de Pl¿¿i ¿i
Organizarea si desf¿¿urarea
Interven¿ie pentru Agricultur¿ (APIA), activit¿¿ii echipei de management a
Agen¿ia de Pl¿¿i pentru Dezvoltare
proiectului
Rural¿ ¿i Pescuit (APDRP) ¿i 3 Direc¿ii
Promovarea proiectului
pentru Agricultur¿ Jude¿ene (institu¿ii Evaluarea sistemului de management
deconcentrate pilot) pentru
financiar la nivelul MADR ¿i a
implementarea SIMFI;
institu¿iilor pilot
Grupul tint¿ este format din
Implementarea unor instrumente de
personalul cu func¿ii de r¿spundere ¿i
management financiar modern
de execu¿ie din institu¿iile mai sus
Analizarea impactului sistemului
precizate care desf¿¿oar¿ activit¿¿i ¿i
elaborat si implementat
are atribu¿ii în domeniul finarciarAuditarea proiectului
contabil.

Aprobat

Aprobat

3-Aug-12

20 specialisti in domeniul dezvoltarii
policentrice formind o retea
interactiva la nivel national;
Un studiu de specialitate privind
Managementul proiectului;
stadiul dezvoltarii policentrice a
Constituirea si dotarea grupului de
Romaniei;
speciali¿ti în dezvoltarea policentric¿
3 parteneriate strategice realizate cu
(20 pers.);
ministerele de resort M.A.I, M.D.R.T si
Proiectul vizeaza constituirea si
Instruirea grupului tinta;
M.F;
instruirea unui grup de lucru format
Dezvoltarea paginii web;
Îmbunatatirea procesului de luare a
5 seminarii regionale privind
din specialisti in problema dezvoltarii Organizarea a 5 seminarii regionale pe
deciziilor la nivel politico-administrativ dezvoltarea policentrica (Oradea, Iasi, policentrice, cite o persoana de la
tema dezvoltarii policentrice;
în domeniul dezvoltarii policentrice.
Constanta, Brasov, Timisoara)
fiecare pol de crestere/dezvoltare
Elaborarea unui studiu privind stadiul
1 conferinta nationala pentru
urbana (20 persoane), in calitate de
dezvoltarii policentrice a Romaniei;
consolidarea colaborarii cu institutiile
beneficiari directi
Promovarea proiectului;
publice relevante (semnarea
Auditul extern al proiectului;
parteneriatelor cu M.A.I, M.D.R.T,
Realizarea unei conferinte nationale
M.F)
de promovare a dezvoltarii
1 pagina web pentru informare si
policentrice.
comunicare
2000 de brosuri cu principalele
concluzii ale studiului de specialitate

Aprobat

1-Jul-13

Realizarea si implementarea unui
sistem care sa asigure gestiunea
proceselor informationale din
interiorul organizatiei bazate pe
documente, a inregistrarilor,
instrumente de colaborare precum si
monitorizarea activitatii si a
performantelor in cadrul organizatiei Document Business Process
Management

Aprobat

-Un sistem functional care sa asigure
gestiunea proceselor informationale
din interiorul organizatiei bazate pe
documente, a inregistrarilor,
instrumente de colaborare precum si
monitorizarea activitatii si a
performantelor in cadrul organizatiei Docum

Grupul tinta vizat caruia se adreseaza
proiectul este format din 300
persoane care vor interactiona in mod
Proiectare, Dezvoltare, Testare,
direct cu noile module ce vor fi
Validare sistem informatic; Elaborare,
implementate. Aceste persoane vor fi editare, tiparire manual de utilizare
selectate din rândul persoanelor cheie sistem inform.; Instruirea utilizatorilor
atât la nivel central cât si la nivel local
(filiale judetene).

1

1

3

1.1

1.3

3.1

36894

Societatea civila pentru
o administratie
performanta.
Asociatia Grupul de
Transparenta si
Investigatii Politice
eficienta in
administratia publica
din Bucuresti.

35032

Cresterea capacitatii
administratiei publice
de a gestiona procesele
de recrutare, selectie si
evaluare a
Agentia Nationala a
functionarilor publici in
Functionarilor
contextul cresterii
Publici
gradului de
responsabilizare a
administratiei publice
privind gestionarea
functiei publice

autoritate a
administratiei publice
centrale

36193

Ministerul
Administratiei si
Organizarea reuniunilor
Internelor- DG
Comitetului de
pentru Dezvoltarea
Monitorizare a PO DCA
Capacitatii
Administrative

autoritate a
administratiei publice
centrale

organism
neguvernamental
nonprofit

Mugur Cristian
Ciuvica

Andras SZAKAL

Gyongyi SIMION

031.432.61.28

021.314.50.56

213104068

office@grupul.ro

anfp@anfp.gov.ro

perla.simion@mai.gov.ro

397304

12680000

208900

389357.92

10778000

156675

1-Jan-12

1-Mar-11

15-Apr-11

1-Nov-12

La finalul implementarii proiectului
urmatoarele rezultate vor contribui la
solutionarea problemei identificate:
-va exista o retea de 12 ONG-uri cu
activitate in domeniul administratiei
publice, care au scopul comun de a se
implica in mod activ in procesul
decizional al administratiilor publice.
-o baza de date cu legislatia
relevanta din domeniul administratiei
publice locala alcatuita si disponibila
ONG-urilor din reteaua nou creata.
Imbunatatirea dialogului social intre
Acest rezultat are ca urmare pe
ONG-uri si administratia publica in
termen lung un acces sporit al ONGvederea eficientizarii procesului
urilor la informatie.
managementului ciclului de politici
-un site de promovare al retelei de
publice in administratia publica.
ONG nou infiintata. Site-ul incurajeaza
ONG-urile similare sa se inscrie in
retea si ofera importante informatii
despre obiectivele si reu¿itele sale.
-ghid de bune practici, care sa
insumeze cele mai importante
informatii din cadrul orelor de
instruire si formare.
-va exista o strategie de dezvoltare a
retelei de ONG-uri cu planificare in
timp si costuri in legatura cu
posibilitatile de accesare de fonduri

1-Mar-13

Contribuirea Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici (ANFP) la
consolidarea capacitatii si eficacitatii
organizationale a administratiei
publice din Romania, prin
introducerea de noi instrumente si
proceduri, prin imbunatatirea
abilitatilor si dezvoltarea
cunostintelor functionarilor publici din
domeniul politicilor de Resurse
Umane (RU), in contextul
reorganizarii/eficientizarii
institutionale si a evaluarii
performantelor .

14-Apr-13

Asigurarea implementarii in conditii
de calitate si eficienta a PO DCA prin
organizarea Comitetului de
monitorizare a PODCA (CM PO DCA)
in anii 2011 si 2012.

1. Cercetare preliminara privind
Grupul tinta al proiectului este
fezabilitatea proiectului
constituit din angajatii si voluntarii
2. Analiza SWOT a retelei de ONG
ONG-urilor partenere in cadrul
3. Activitatea de management a
proiectului, in numar de 15 (7 din
proiectului
partea Solicitantului si 8 din partea
3.1. Management financiar contabil
Partenerului), impreuna cu cate 5
angajati, voluntari si/sau membri ai 10 3.2. Activitatea de monitorizare si
control
ONG-uri cu activitate in domeniu
3.3 Inchiriere sediu pentru intreaga
administratiei publice. Prin urmare
durata a proiectului
grupul tinta este format din
4. Achizitiile de servicii si bunuri
aproximativ 65 de angajati si voluntari
4.1. Selectia furnizorilor
din ONG-uri cu activitate in
4.2.Consultanta juridica externa
administratia publica. Grupul tinta
4.3 Livrarea mobilierului
amintit este vizat in mod direct de
4.4. Livrarea echipamentelor IT
implementarea si de rezultatele
5. Activitatea de informare si
proiectului pentru ca vor fi implicati in
promovare
activitati de instruire si formare si vor
5.1. Coordonarea activitatii de
sustine prin parteneriatul creat
informare si promovare
legatura cu administratiile publice
5.2. Publicarea unui comunicat de
atat in timpul implementarii
presa de promovare a inceperii
proiectului cat si dupa finalizarea
proiectului
acestuia, rezultatele care se doresc a
fi obtinute prin proiect fiind rezultate 5.3. Organizarea unei conferinte de
lansare a proiectului
pe termen lung. La implementarea
5.4. Realizarea materialelor de
proiectului participa din partea
informare si promovare pentru
Solicitantului 5 persoane si din partea
proiect
Partenerului o persoana.
5.5. 1.Etapa
Diseminarea
materialelor
pregatitoare
Acest proiect are rolul de a specializa
2.Etapa de lansare a proiectului
functionarii publici responsabili in
3.Etapa de selectie a participantilor
domeniul RU, la nivel national, printr4.Desfasurarea procedurii de
o abordare integrata si unitara, prin
achizitie a serviciilor de consultanta
derularea unor module de formare in
5.Realizarea unei analize privind
domeniile vizand recrutarea, selectia,
dificultatile administratiei publice
evaluarea si managementul modern
locale in gestionarea proceselor de
al RU, in domeniul functiei publice,
resurse umane
punandu-se bazele politicii de
6.Organizarea unei vizite de studiu
-1500 de functionari publici instruiti
personal din functia publica.
vizand schimbul de bune practici la
in domeniul resurselor umane;
Prin implementarea acestui proiect,
nivel european in state membre cu
-1 analiza privind dificultatile
grupurile tinta vor dobandi cunostinte
experienta relevanta in gestionarea
administratiei publice locale in
actualizate si aptitudini practice
functiei publice
gestionarea proceselor de resurse
privind gestionarea carierei in functia
7.Implementarea programelor de
umane efectuata
publica/ a intocmirii dosarelor
formare specializata in domeniul
-1 program de formare cu
profesionale, modalitatile de
managementului resurselor umane
urmatoarele module de formare:
intocmire/redactare corecta si
8.Elaborarea si diseminarea catre
managementu
coerenta a raportarilor si adreselor
toate directiile de resurse umane a
transmise catre ANFP, dar si
Ghidului angajatorului in functia
cunostinte privind eficientizarea
publica
functionarii institutionale, prin
9.Conceperea si diseminarea unui
aplicarea unui management modern
ghid destinat functionarilor publici
al resurselor umane (inclusiv
nou intrati in sistemul administratiei
gestionarea comisiilor de disciplina si
publice
a celor paritare).
10.Elaborarea si implementarea unui
sistem analitic pilot de dezvoltare a
carierei in functia publica
1. Publicarea unui comunicat de presa
privitor la lansarea proiectului pe
Grupul tinta vizat de implementarea
pagina de internet a AM
proiectului este format din membrii 2. Organizarea reuniunii CM PO DCA
CM PO DCA sau supleantii acestora,
semestrul I 2011
Pentru perioada de implementare a observatorii invitati la reuniunile CM 3. Organizarea reuniunii CM PO DCA
prezentului proiect, rezultatele
PO DCA si personalul AM PO DCA
semestrul al II-lea 2011
asteptate sunt reprezentate de
implicat in organizarea si desfasurarea 4. Organizarea reuniunii CM PO DCA
organizarea unui numar de 4 reuniuni reuniunilor CM PO DCA, precum si cei
semestrul I 2012
ale CM PO DCA.
cu atributii de conducere, sau de
5. Organizarea reuniunii CM PO DCA
coordonare, care sustin prezentari in
semestrul al II-lea 2012
cadrul reuniunilor CM PO DCA (50 de 6. Publicarea unui comunicat de presa
persoane).
privitor la incheierea proiectului pe
pagina de internet a AM PO DCA

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.1

1.3

1.1

35343

33182

37630

Parteneri pentru Politici
Publice: Imbunatatirea
Capacitatii de
Colaborare a ONG-urilor
cu Administratia Publica
in contextul Strategiei
Europa 2020

Pregatirea profesionala
a resurselor umane,
prioritate a Consiliului
Judetean BistritaNasaud

E-educatie, Dosarul
Electronic al Educatiei

Fundatia TERRA
Mileniul III

Consiliul Judetean
Bistrita-Nasaud

MInisterul
Educatiei, Cercetarii
si Tineretului

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

autoritate a
administratiei publice
centrale

Lavinia ANDREI

RUSU Liviu-Mihai

Valentin Sorin
Popescu

021-3141227

263231474

214056358

lavinia@terraiii.ngo.ro

-

popescu.valentin@medu.edu.ro

484511

750000

18002353

474820.78

735000

15302000.05

7-Aug-11

10-Mar-11

1-Oct-11

7-Aug-12

10-Sep-12

1-Oct-13

Curs management politici publice - 1
curs de 2 zile de managementul
politicilor publice sustinut de un lector
cu experienta in domeniu de peste 7
ani, la care vor participa 20 de
persoane din grupul tinta (personal si
voluntari ai organizatiilor partenere),
respectiv 40 de zile de instruire in
total;
Grup de Lucru - initierea si
dezvoltarea activitatilor unui grup de
lucru intre ONGuri si Comisia
Cresterea capacitatii de colaborare cu
Nationala privind Schimbarile
autoritatile publice in vederea
Climatice din care vor face parte 10
implementarii politicilor publice in
persoane, care va avea un numar de 3
linie cu strategia Europa 2020
intalniri in vederea analizarii modului
de implicare a ONGurilor in
implementarea Strategiei Europa
2020;
2 vizite de studiu, una in tara si una in
Polonia, cu cate 6 participanti la
fiecare, respectiv 2 zile la Timisoara
pentru schimburi de experienta cu
administratia locala si 3 zile in
Varsovia, pentru a intelege modul de
lucru al organizatiilor din Polonia cu
administratia centrala si colectarea a
2 studii de caz de bune practici.

Management de proiect
Activitati de promovare si publicitate
Achizitii publice
Curs management politici publice
-angajatii si voluntarii organizatiilor
Dezvoltare Grup de Lucru
membre ale Retelei de Actiune pentru
Curs manager proiecte
Clima Romania (inclusiv ai TERRA
Seminar - Rolul ONG-urilor in
Mileniul III) ¿ aproximativ 20 de
dezvoltarea si implementarea
angajati si 180 de voluntari;
politicilor publice de transpunere si
-reprezentanti ai autoritatilor publice
implementare a Strategiei Europa
centrale si locale ¿ aproximativ 200 pe
2020
Vizite de studiu
Ghid de bune practici
Audit
Conferinta Nationala

Aprobat

Prin participarea la sesiunile de
instruire din cadrul proiectului se va
1. Asigurarea managementului ¿i
obtine cre¿terea capacitatilor de
monitorizarii proiectului
utilizare a computerelor ¿i a
2. Lansarea oficiala a proiectului
programelor ¿i aplicatiilor
3. Organizarea ¿i desfa¿urarea
informatice, de comunicare a
Cre¿terea eficacitatii
Grupul tinta este reprezentat de
procedurilor de achizitii publice
angajatilor, optimizarea ¿i revizuirea
organizationale a Consiliului Judetean
182 persoane, angajati din cadrul
4. Asigurarea bazei materiale a
proceselor interne, care alcatuiesc
Bistrita-Nasaud, a institutiilor
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud,
proiectului
Sistemul de Management al Calitatii,
subordonate ¿i a unitatilor
institutiilor subordonate ale
5. Desfa¿urarea sesiunilor de formare
se va obtine consolidarea capacitatii
administrativ teritoriale, prin
Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud ¿i
¿i perfectionare a grupului tinta
de elaborare, contractare, gestionare
formarea ¿i perfectionarea
de la nivelul unitatilor administrativ
6. Desfa¿urarea vizitei de studii
¿i implementare a proiectelor cu
profesionala a personalului.
teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud.
pentru analizarea procesului de
finantare externa, facilitand
instruire
implementarea corespunzatoare a
7. Diseminarea rezultatelor obtinute
acestora, toate acestea contribuind
in cadrul proiectului
astfel la implementarea strategiei de
8. Realizarea auditului proiectului
dezvoltare socio-economica a
judetului Bistrita-Nasaud.

Aprobat

Prin implementarea proiectului se
urmareste obtinerea urmatoarelor
rezultate majore:
-realizarea si implementarea a doua
strategii nationale in domeniile de
activitate aflate in responsabilitatea
MECTS si aflate sub incidenta
Strategiei Europa 2020, respectiv
Strategia nationala de reducere a
ratei de parasire timpurie a scolii (SN
Obiectivul general al proiectului este
¿ RPTS) si a Strategiei nationala de
eficientizarea procesului de luare a
crestere a ponderii populatiei cu
deciziilor prin elaborarea unor
varsta de 30-34 ani cu nivel de
strategii nationale si a unui sistem
educatie tertiara (SN - PAIT);
informatic integrat in domeniul
-implementarea unui sistem
educatiei care sa sustina aplicarea in
informatic pentru sustinerea
Romania a obiectivelor Strategiei
activitatilor desfasurate de MECTS in
Europa 2020.
scopul asigurarii atingerii tintelor
asumate de Romania in ceea ce
priveste implementarea Strategiei
Europa 2020. Acest sistem va fi
operational pe toata perioada de
referinta relevanta pentru Strategia
Europa 2020, incepand de la data
punerii in functiune si de asemenea
va putea fi utilizata si pe viitor, in
vederea continuarii initiativelor in
acest docmeniu, prin alte documente

Personalul contractual si functionari
publici din MECTS si institutiile aflate
in subordonarea sa ¿300 functionari
publici si personal contractual din
cadrul MECTS, agentiile subordonate,
Inspectoratele Scolare Judetene,
respectiv ale Municipiului Bucuresti.
Persoanele care vor alcatui grupul
tinta vor fi selectate dintre angajatii
MECTS si ai institutiilor subordonate
acestuia (cf. legisla¿iei în vigoare
privind organizarea MECTS).
Implicarea si mentinerea in proiect a
persoanelor din grupul tinta va fi
realizata prin intermediul activitatilor
de formare si informare. Membrii
grupului tinta vor putea participa la
toate activitatile proiectului, fiind
consultati periodic cu privire la
modalitatile de maximizare a
rezultatelor obtinute in cadrul
proiectului.
In cadrul procesului de selectie si
recrutare se va lua in considerare
principiul egalitatii de sanse prin
oferirea de oportunitati egale
minoritatilor (de rasa, sex, varsta,
dizabilitati).

Managementul proiectului
Asigurarea masurilor de informare si
publicitate privind derularea
proiectului
Asigurarea infrastructurii necesare
implement¿rii proiectului
Dezvoltarea si implementarea unui
sistem informatic care va oferi date,
indicatori ¿i analize statistice privind
obiectivele SN ¿ RPTS ¿i SN ¿ PAIT.
Elaborarea Strategiei na¿ionale de
reducere a ratei de p¿r¿sire timpurii a
¿colii (SN ¿ RPTS) ¿i a Strategiei
na¿ionale de cre¿tere a ponderii
popula¿iei cu vârsta de 30-34 ani cu
nivel de educa¿ie ter¿iar¿ (SN - PAIT),
a planurilor de actiune detaliate si
implementarea acestora
Instruirea personalului

Aprobat

Rezultatele anticipate ale obiectivului
specific numarul 1 sunt exprimate
într-un numar de 1682 de persoane
formate în domeniul descentralizarii,
pentru o mai buna functionare si
eficienta la locul de munca (unitati de
învatamant, inspectorate, Consilii
locale si Primarii ), respectiv
inspectori, consilieri locali, membri ai
Consiliului de Administratie, precum si
asistenti pentru birourile de asistenta.

1

1

1

1.3

1.1

1.3

30342

37608

37665

Prevenirea coruptiei in
MInisterul
educatie prin informare,
Educatiei, Cercetarii
formare si
si Tineretului
responsabilizare

Analiza functionala a
administratiei publice
centrale din Romania ¿
II

Secretariatul
General al
Guvernului

Elaborarea si
implementarea unui
sistem integrat de
management al
activit¿¿ilor si
Ministerul Sanatatii
documentelor din
Publice
cadrul Ministerului
Sanatatii ¿i institu¿iile
subordonate, în scopul
îmbun¿t¿¿irii eficacit¿¿ii
organiza¿ionale

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Daniel Petru
Funeriu

Daniela Nicoleta
ANDREESCU

Gheorghe Sarb

021.405.62.23

021.314 34
00/1150

213072503

danielfuneriu@gmail.com

daniela.andreescu@gov.ro

sarbgh@yahoo.com

18552559.41

6960000

11343383.44

15769675.5

4524000

9641875.9

1-Jun-11

15-Sep-11

1-Oct-11

1-Mar-13

14-Mar-12

1-Oct-13

Dezvoltarea unei strategii
anticoruptie în domeniul educatiei
prin informarea, formarea si
consultarea factorilor implicati în
implementarea ei.

Obiectivul general al proiectului
vizeaza imbunatatirea sistemului de
coordonare si formulare a politicilor
publice, a planificarii strategice si a
sistemului de monitorizare si evaluare
la nivelul administratiei publice
centrale.
Obiectivele specifice sunt:
-Imbunatatirea capacitatii
ministerelor de linie de a-si formula si
fundamenta politicile publice si
legislatia prin elaborarea preliminara
a unor analize specifice aprofundate
ale impactului social, economic si
bugetar in domeniile sanatatii si al
educatiei.
-Intarirea capacitatii ministerelor de
linie pentru aplicarea metodologiei de
monitorizare si evaluare.
-Intarirea capacitatii ministerelor in
domeniul planificarii strategice si
acordarea de asistenta metodologica
pentru utilizarea indicatorilor de
performanta in programarea
bugetara.

Rezultatele anticipate ale obiectivului
specific numarul 2 se transpun în
crearea si operationalizarea site-ului
www.edudescentralizare.ro, în
constitui biblioteca virtuala a
descentralizarii, în crearea unei baze
de date pentru monitorizarea la nivel
judetean si raportarea catre
organizatia centrala despre
desfasurarii procesului la nivel
national.

Grupul tinta este format din 1400
persoane, recrutate din regiunile
Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia.

Rezultatele anticipate ale obiectivului
specific numarul 3 sunt materializate
prin tiparirea de ghiduri si
metodologii în domeniile
Grupul tinta al proiectului este format
din Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului, Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri,
Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului ¿ invatamant
universitar si cercetare, Ministerul
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,
Ministerul Mediului si Padurilor si
Ministerul Sanatatii. De asemenea, in
Rezultatele proiectului la finalul
cadrul grupurilor de lucru numarul de
implementarii sale:
persoane implicate variaza in functie
1.6 rapoarte preliminare.
de dimensiunea sectorului analizat.
2.6 rapoarte finale privind
Astfel, este de asteptat ca vor
rezultatele analizei functionale (cate 1
participa la grupurile de lucru minim 5
raport pentru fiecare institutie
persoane, atat de la nivel de
analizata).
conducere cat si de la nivel tehnic.
Aceste institutii reprezinta totodata
beneficiarii directi ai proiectului,
intrucat ele constituie obiectul
analizei functionale iar rezultatul
general al proiectului conta in
imbunatatirea capacitatii
institutionale si in cresterea eficientei
si eficacitatii la nivelul activitatilor
desfasurate in cadrul lor.

Problemele identificate la nivelul
Ministerului Sanatatii si al Directiilor
de Sanatate Publica Judetene,
Personal angajat in cadrul
respectiv a Municipiului Bucuresti,
Obiectivul general al proiectului este
Ministerului S¿n¿t¿¿ii;
care au fost descrise anterior sunt
cre¿terea eficacit¿¿ii organiza¿ionale
Personal angajat in cele 43 de Direc¿ii
urgente, managementul solicitantului
a Ministerului S¿n¿t¿¿ii prin
de S¿n¿tate Public¿ Jude¿ene,
propunându-si sa le solutioneze intrimplementarea de aplica¿ii
respectiv a Municipiului Bucure¿ti;
un termen cat mai scurt. Acestea
informatice moderne în sprijinul
Personalul angajat in cadrul
afecteaza atât relationarea intre
proceselor de luare a deciziilor ¿i
Centrului de Calcul ¿i Statistic¿
institutiile subordonate Ministrului,
gestionare a documentelor.
Sanitar¿.
localizate din punct de vedere
teritorial la nivel national, cat si
calitatea cu care aceste institutii ofera
servicii câtre beneficiari.

1. Constituirea si organizarea echipei
de management/implementare si
implementarea cadrului operational al
proiectului.
2. Managementul proiectului.
3. Realizarea strategiei de comunicare
a proiectului.
4. Organizarea unei conferinte initiale
de lansare a proiectului .
5. Organizarea unei vizite de studiu
într-o structura relevanta pentru
prevenirea si combaterea coruptiei în
educatie dintr-o tara europeana.
6. Diagnoza fenomenului de risc care
favorizeaza proliferarea
vulnerabilitatii la fapte de coruptie,
existente la nivelul invatamantului
preuniversitar.
7. Culegerea si analiza datelor în
vederea dezvoltarii strategiei
anticoruptie a MECTS, cu propuneri
specifice de instrumente de
implementare locala.
8. Alcatuirea unei baze de date la
nivel regional (Regiunea SudMuntenia si Regiunea Bucuresti-Ilfov),
cu proceduri si instrumente de
monitorizare
factorilor
vulnerabili
1. Colectareaadatelor
(documente,
organigrame, date primare)
-Dezvoltare regionala
-Economie si Energie
-Educatie
-Munca
-Mediu
-Sanatate
2. Elaborarea rapoartelor preliminare
-Dezvoltare regionala
-Economie & Energie
-Educatie
-Munca
-Mediu
-Sanatate
3. Organizarea si desfasurarea
conferintei
4. Misiune de evaluare si primul
atelier de lucru
-Dezvoltare regionala
-Economie si Energie
-Educatie
-Munca
-Mediu
-Sanatate
5. Elaborarea rapoartelor sectoriale
interimare
-Dezvoltare regionala
Optimizarea fluxurilor informa¿ionale
din cadrul Ministerului Sanatatii prin
implementarea unui sistem informatic
modern de management al
documentelor ¿i activit¿¿ilor.
Analiza necesit¿¿ilor pentru
componenta de management de
documente în corelare cu fluxul
activit¿¿ilor din institu¿ie.
Analiza necesit¿¿ilor pentru
componenta de management al
activit¿¿ilor.
Implementarea scenariilor de analiza,
a rapoartelor si a interfe¿elor grafice
per user, testare, setarea drepturilor
utilizatorilor.

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

2

2

2.2

2.2

2.2

37734

37880

37955

Imbunatatirea calitatii si
eficientei serviciilor
publice oferite
cetatenilor judetului
Iasi, prin dezvoltarea
unitate subordonata
capacitatii de
sau coordonata de
Prefectura Judetului
gestionare a informatiei
catre o autoritate a
IASI
la nivelul Institutiei
administratiei publice
Prefectului - Judetul Iasi
centrale
si facilitarea comunicarii
inter-institutionale PLUS (pRefect, logic,
unitar, sistematic)

Registrul Electronic
Na¿ional al
Nomenclaturilor
Stradale (RENNS)

Realizarea unui sistem
de plata online a
serviciilor oferite de
ANCPI

Agentia Nationala
de Cadastru si
Publicitate
Imobiliara

Agentia Nationala
de Cadastru si
Publicitate
Imobiliara

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

TOMA¿ESCHI
DRAGOMIR SAVA

Mihai BUSUIOC

Mihai Busuioc

0232-235400

021.317.29.00

213172900

contact@prefecturaiasi.ro

office@ancpi.ro

mihai.busuioc@ancpi.ro

4958083

8835391

19460230

4214370.55

7510082.35

16541195.5

15-Oct-11

1-Jan-12

1-Jan-12

15-Oct-13

1-Jun-13

30-Jun-13

Principalele rezultate urmarite de
proiect se refera la imbunatatirea
cadrului de lucru cu privire la
integrarea informationala, a
activitatilor decizionale, a gestionarii
documentelor si fluxurilor de lucru, a
serviciilor publice oferite asigurandu- Grupul tinta cuprinde un total de 66
se astfel premisele pentru trecerea la
angajati, publici si personal
societatea bazata pe cunoastere si la
contractual, atat din nivelul de
guvernarea electronica.
conducere cat si din nivelul de
In conformitate cu problemele
Furnizarea de servicii publice de
executie:
calitate si eficientizarea activitatii din prezentate la punctul 2.2 si cu nevoile 47 de angajati din cadrul Institutiei
grupului tinta, asa cum au fost
Institutia Prefectului Judetul Iasi, prin
Prefectului din Judetul Iasi ¿
prezentate la punctul 2.4, au fost
optimizarea fluxurilor informationale
functionari publici si personal
definite obiectivele specifice si
inter si intra-institutionale si
contractual;
activitatile (2.5 Activitati si graficul de 19 angajati din cadrul institutiilor
imbunatatirea comunicarii cu
implementare) necesare realizarii
institutiile publice la nivel judetean.
publice de la nivelul judetului Iasi obiectivului general. Astfel, au fost
functionari publici si personal
identificate principalele probleme
contractual de la nivelul celor 19
care urmeaza sa fie rezolvate cu
institutii publice selectate in proiect.
prioritate prin acest proiect,
respectiv: reducerea proceselor
birocratice, asigurarea unui
management informational integrat si
eficientizarea comunicarii interne si
externe, largirea si imbunatatirea
gamei de servicii publice precum si
cresterea competentelor profesionale

materializarea reglementarilor
europene si nationale cu privire la
infrastructura nationala de date
spatiale
cresterea calitatii serviciilor publice,
reducerea duratei de livrare si
simplificarea accesului cetatenilor la
acestea
cresterea capacitatii institutiilor
publice in fundamentarea de politici
cu impact la nivel national

Registrul Electronic National al
Nomenclaturilor Stradale

A1Planificare si monitorizare
A2Raportare
A3Management financiar
BActivitati suport/organizatorice
B1Organizarea procedurilor de
achizitie si contractare
B2Achizitia serviciilor si
echipamentelor necesare
implementarii proiectului
B3Asigurarea infrastructurii
necesare implementarii proiectului
CActivitati de promovare,
diseminare, exploatare
DActivitati de implementare,
optimizare si instruire
EAuditul proiectului

A. 1. Mobilizarea echipei de proiect si
operationalizarea sediului
A.2. Managementul proiectului
A.3. Realizarea achizitiilor publice
aferente proiectului.
A.4. Publicitatea proiectului
A.5. Lansarea proiectului in cadrul
unei conferinte
A.6. Efectuarea unei vizite de studiu
Toate cele 3.222 de autoritati ale
A.7. Realizarea Registrului Electronic
administratiei publice locale si toate
National al Nomenclaturilor Stradale
institutiile publice care au nevoie în
A.8. Operationalizarea Registrului
procesele de lucru proprii de
Electronic National al Nomenclaturilor
nomenclatura stradala
Stradale
A.9. Realizarea studiului de impact
institutional al operationalizarii
RENNS
A.10. Audit tehnic si financiar
A.11. Conferinta de lansare a RENNS
A.12. Conferinta de inchidere a
proiectului

Implementarea sistemului de plat¿
Management de proiect
online a serviciilor oferite de ANCPI va
Organizarea procedurilor de achizi¿ie
duce la cre¿terea calit¿¿ii serviciilor
- 1 analiz¿ privind simplificarea
Beneficiarul direct al proiectului este
public¿
prin crearea avantajelor opera¿ionale
administrativ¿ la nivelul ANCPI
Agen¿ia Na¿ional¿ de Cadastru ¿i
Organizarea vizitei de studiu
pentru institu¿ia solicitant¿, atât în
- 1 arhitectur¿ de sistem;
Publicitate Imobiliar¿, inclusiv cele 43
Realizarea unei analize de
ceea ce prive¿te simplificarea
- infrastructur¿ IT implementat¿;
de institu¿ii subordonate, 42 de Oficii simplificare administrativ¿ la nivelul
modalit¿¿ii ¿i reducerea timpului de
- 1 plan de instruire;
de Cadastru ¿i Publicitate Imobiliar¿ ¿i
ANCPI
încasare a contravalorii serviciilor
- 112 persoane instruite (2
Centrul Na¿ional de Geodezie,
Realizarea sistemului informatic de
prestate, cât ¿i în ceea ce prive¿te
administratori, 10 utilizatori cheie ¿i
Cartografie, Fotogrammetrie ¿i
comer¿ electronic
reducerea resurselor alocate pentru
100 de utilizatori standard) ;
Teledetec¿ie
Activit¿¿i de informare ¿i publicitate a
procesarea fizic¿ a pl¿¿ilor la ghi¿eu ¿i
- 1 vi
proiectului
pentru rela¿ionarea cu beneficiarii
Auditul proiectului
serviciilor prestate de catre institu¿ie

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

1

2

2.2

1.2

1.3

2.2

37956

38732

38774

38358

INSPIRE - decizii
fundamentate, politici
coerente la nivel
na¿ional, un cadru
european unitar

Agentia Nationala
de Cadastru si
Publicitate
Imobiliara

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Imbuntatirea eficacitatii
organizationale a
Ministerul Educatiei,
Invatamantului Superior
Cercetarii,
autoritate a
prin stabilirea unui set
Tineretului si
administratiei publice
de indicatori specifici si
Sportului- OI POS
centrale
crearea capabilitatii de
DRU
gestionare si
monitorizare a acestora

Suport pentru punerea
in aplicare a unei
MINISTERUL
autoritate a
strategii generale in TRANSPORTURILOR administratiei publice
sectorul de transport si SI INFRASTRUCTURII
centrale
infrastructura

Imbunatatirea
capacitatii de formulare
a politicilor publice, de
reglementare si
planificare strategica
prin realizarea unui
sistem informatic
integrat pentru
gestiunea resurselor
institutionale ale MAI
(ERP)

Ministerul
Administratiei si
Internelor

autoritate a
administratiei publice
centrale

Mihai Busuioc

Daniel Petru
Funeriu

Anca Boagiu

Florentina COLTA

021.317.29.00

213155099

021 319 61 61

726395488

mihai.busuioc@ancpi.ro

fonduristructurale@min.edu.ro

cabmin@mt.ro

florentina.colta@mai.gov.ro

19321823

14290073.4

18945000

18464734

16423549.55

12146562.39

16103250

15695023.9

1-Jan-12

1-Jan-12

9-Jan-12

1-Jan-12

31-Dec-13

31-Dec-13

9-Jan-14

31-Dec-13

Scopul proiectului const¿ în crearea
cadrului tehnic ¿i juridic necesar
realiz¿rii infrastructurii de date
spa¿iale din România în vederea
alinierii la exigen¿ele europene
impuse prin Directiva INSPIRE.
-4 Server, 1 Storage, 1 SAN Switch,
Crearea INIS va conduce la
Rack, consol¿, UPS, accesorii
îmbun¿t¿¿irea furniz¿rii de servicii
achizi¿ionate ¿i instalate;
publice de c¿tre Agen¿ia Na¿ional¿ de
-4 Licen¿e sistem de operare
Cadastru ¿i Publicitate Imobiliar¿
achizi¿ionate;
(ANCPI) privind c¿utarea, vizualizarea,
-2 Licen¿e baz¿ de date achizi¿ionate;
desc¿rcarea, transformarea datelor
-2 Licen¿e platform¿ reprezentare
spa¿iale atât de c¿tre autorit¿¿ile
grafic¿ ¿i analiz¿ achizi¿ionate;
publice în vederea fundament¿rii
-1 in
politicilor ¿i deciziilor în domeniile în
care acestea activeaz¿, cât ¿i de c¿tre
cet¿¿eni în vederea unei mai bune
inform¿ri a acestora cu privire la
informa¿iile generate în contextul
Directivei INSPIRE.

Cresterea eficientei procesului de
gestionare a finantarii sistemului de
invatamant superior prin realizarea
unui set complet de proceduri,
metodologii si documente de analiza;
Dezvoltarea unui sistem automatizat
de alocare a fondurilor pe baza
criteriilor impuse de legislatia
relevanta in domeniu;
Eficientizarea sistemului de raportare
necesar pentru acordarea finantarii in
sistemul de invatamant superior, prin
implementarea la nivelul MECTS a
unui sistem centralizat de
transmitere, preluare si gestionare a
raportarilor;
Cresterea capacitatii de analiza si
sinteza a MECTS in ceea ce priveste
finantarea sistemului de invatamant
superior prin dezvoltarea si
implementarea unui instrument de
generare automata de rapoarte in
timp real privind situatia centralizata
din ciclurile de licenta, masterat si
doctorat pe fiecare universitate
acreditata;
Cresterea productivitatii muncii prin
furnizarea de cursuri de instruire

Administra¿ia local¿
Administra¿ia central¿
Persoane care realizeaz¿ activit¿¿i
liberale
Firme/companii private;

Managementul proiectului
Organizarea procedurilor de achizi¿ii
publice
Analiza situa¿iei existente a datelor
spa¿iale în România
Organizare campanie de
con¿tientizare privind cre¿terea
responsabiliz¿rii gestionarilor de date
spa¿iale din România cu privire la
Directiva INSPIRE
Colectarea ¿i generarea metadatelor
aferente datelor de¿inute de un
num¿r determinat de gestionari de
date spa¿iale
Dezvoltarea de servicii de informare ¿i
corelare a informa¿iilor cadastrale în
contextul Directivei INSPIRE
Elaborarea strategiei INSPIRE
Elaborarea proiectelor de acte
normative cu privire la politicile de
tarifare ¿i schimb de date, drepturile
de acces la seturile de date spa¿iale ¿i
serviciile aferente
Promovare ¿i publicitate proiect
Auditare proiect

Aprobat

Prin implementarea proiectului se
urmareate obtinerea urmatoarelor
rezultate:
-proces simplificat de acordare a
finantarilor de baza si complementare
aferente universitatilor din Romania,
prin definirea unor metodologii
standard la nivel national de
transmitere, validare si centralizare a
datelor transmise de fiecare
universitate în parte;
-timp efectiv necesar centralizarii
datelor si calcularii indicatorilor
aferenti optimizat (redus);
-erori de procesare a datelor
eliminate, prin automatizarea
întregului proces de stabilire a cotelor
de finantare;
-centralizarea sincron a datelor
necesare stabilirii plafoanelor
bugetare aferente fiecarei
universitatilor din Romania;
-un sistem implementat, pentru
monitorizarea calit¿¿ii activit¿¿ii
personalului MECTS prin
implementarea unui sistem de
indicatori de calitate auxiliari celor în
scopul proiectului;

Grupul tinta vizat direct de proiect
este reprezentat de 323 functionari
publici, dupa cum urmeaza:
- 25 persoane din Directia Generala
Invatamânt Superior;
- 25 persoane din Secretariatul tehnic
al Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare (CNATDCU)
- 50 persoane din Unitatea Executiva
Organizare, planificare, execu¿ie
Pentru Finantarea Invatamantului
proiect; organizarea procedurilor de
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
achizi¿ie ¿i contractare; derulare
Inovarii (UEFISCDI)
contract de informare, publicitae,
- 15 persoane din Directia Generala organizarea de evenimente; derulare
Juridica si Contencios (judeca
contract de livrare
contestatii, elaboreaza actele
echipamente,licen¿e,servicii de
normative pt metodologiile stabilite) consultan¿¿, instuirea utilizatorilor ¿i
a Ministerul Educatiei, Cercetarii,
administratorilor de sistem
Tineretului si Sportului;
- 10 angajati din Corpul de Control al
Ministrului (opereaza cu baza de date
privind finantarea Invatamantului
Superior in vederea verificarii
corectitudinii operatiunilor). Avand in
vedere complexitatea sistemului
informatic implementat, necesitatea
de a asigura interventii rapide in cazul
aparitiei unor situatii neprevazute,

Cresterea capacit¿¿ii MTI de
- 20 persoane instruite
elaborare a unei strategii generale in - 1 strategia generala in sectorul de
sectorul de transport si infrastructurii,
transport si infrastructura
care poate fi sustinuta prin
-1 Raport privind organizarea MTI
intermediul unui Master Plan de
- 1 Raport de sintez¿ privind situatia ¿i
dezvoltare, ce-i va permite sa
nivelul subven¿iilor din transportul
planifice utilizarea resurselor
intermodal
comunitare si nationale in vederea
-2 acte normative
atingerii obiectivelor UE
-infiin¿area Autorit

1.Organizarea echipei de
management de proiect
2.Sprijin pentru elaborarea si punerea
in aplicare a strategiei generale
3.Imbunatatirea evaluarii procesului
de recuperare a costurilor de
infrastructura rutiera si feroviara
4.Infiin¿area Autoritatii
Metropolitane de Transport Bucuresti
5. managementul proietcului
6. audit proiect

Aprobat

1. Asigurarea managementului
proiectului
2. Implementarea ERP
3. Asigurarea suportului logistic
pentru managementul de proiect
4. Auditul extern al proiectului

Aprobat

- 40 personal MTI si structuri
subordonate

La finalul proiectului vor fi
automatizate urmatoarele procese de
lucru:
1.Contabilitate
2.Achizitii
3.Gestiunea materialelor
Optimizarea activitatilor pe toate
4.Cadastru
A.Structurile MAI care sunt implicate
palierele specifice prin informatizarea
5.Gestiunea investitiilor
in implementarea proiectului (DGCTI,
proceselor MAI in scopul cresterii
6.Managementul proiectelor
DGF, DGL, DAACTI)
calitatii si reducerii timpului de
7.Transportul (auto)
B.Structurile MAI care sunt vizate
furnizare a serviciilor catre cetateni,
8.Managementul fondurilor
direct de implementarea ¿i
prin o mai buna gestionare a
9.Actualizarea nivelului de
rezultatele proiectului (Aparat central,
resurselor materialele si financiare si
competen¿e profesionale pentru
Institutia Prefectului Municipiul
prin descentralizarea proceselor
personalul aeronavigant.
Bucuresti, Inspectoratul General de
aferente acestor resurse concomitent
Aviatie)
cu gestionarea lor integrata
Prin implementarea proiectului se
creaza premisele pentru ca toate
procesele care intra sub incidenta ERP
isi vor reduce timpul de execu¿ie intre
20% si 80%.

Aprobat

2

1

1

2.2

1.2

1.1

38550

38699

38631

Sistem integrat de
management al
activitatii de investitii si
control in cadrul
Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

autoritate a
administratiei publice
centrale

Sisteme moderne de
preluare, evaluare si
informare privind tezele Ministerul Educatiei,
de doctorat si de
Cercetarii,
autoritate a
gestionare a titlurilor
Tineretului si
administratiei publice
universitare în cadrul
Sportului- OI POS
centrale
Ministerului Educatiei,
DRU
Cercetarii, Tineretului si
Sportului

Analiza independenta
privind eficienta
sistemului judiciar

Ministerul Justitiei

autoritate a
administratiei publice
centrale

UDREA Elena
Gabriela

Daniel Petru
Funeriu

Mihaela BICA

0372 111 504

+ 40 (21) 315 50 99

0372 041 027

elena.udrea@mdrt.ro

fonduristructurale@min.edu.ro

alina.bica@just.ro

16318523.22

19723502

3420550

13870744.74

16764976.7

2907467.5

1-Nov-11

1-Jul-12

1-Jan-12

31-Oct-13

30-Jun-14

31-Oct-12

1.Sistem integrat de management al
activitatii de investitii publice si
control
2.Instrument de raportare necesar
pentru urmarirea miscarilor bugetare
Obiectivul general al proiectului
3.Structura informationala,
vizeaza imbunatatirea capacitatii
informatica si de comunicatii
institutionale si eficientizarea
performanta
activitatii desfasurate de Ministerul
4.200 de angajati instruiti in
Dezvoltarii Regionale si Turismului
utilizarea si administrarea solutiei
prin dezvoltarea si implementarea
informatice implementate,
unui sistem informatic integrat de
asteptandu-se o crestere a expertizei
management al activitatii de investitii
acestora in utilizarea de instrumente
si control.
moderne de management al activitatii
de investitii.;
5.10 experti din cadrul Corpului de
Control al Ministrului Dezvoltarii
Regionale si Turismului instruiti

Identificarea problemelor specifice
activitatilor de preluare, evaluare si
informare privind tezele de doctorat
si de gestionare a titlurilor
1 Raport de evaluare intocmit de
universitare, prin realizarea unui
managerul de proiect, privind
studiu exhaustiv;
derularea corespunzatoare a
Redefinirea procedurilor si fluxurilor
contractelor
de lucru specifice activitatilor de
- 1 evaluare furnizata pentru fiecare
preluare, evaluare si informare privind
furnizor, pentru certificarea prestatiei
tezele de doctorat si de gestionare a
in cadrul contractului
titlurilor universitare;
- 145 utilizatori instruiti
Generarea unui cadru procedural nou
- 5 administratori de sistem instruiti
prin dezvoltarea unor instrumente
1 analiza de optimizare validata de
moderne de sprijinire a activitatilor de
furnizorul selectat si beneficiarul
preluare, evaluare si informare privind
proiectului, etc
tezele de doctorat si de gestionare a
titlurilor universitare;
Cresterea competentelor
personalului, prin activitati de
instruire specifica pentru utilizarea
sistemului implementat prin
prezentul proiect;

Dezvoltarea capacitatii Ministerului
Justitiei de a realiza o mai buna
planificare strategica in domeniul
justitiei, prin realizarea unei analize a
organizarii si functionarii institutiilor
din cadrul sistemului judiciar ce va
contine recomandari care sa
fundamenteze viitoarele politici
publice necesare pentru consolidarea
eficientei sistemului judiciar si
dezvoltarea sustenabila a acestuia.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului, prin cele 11 directii
generale, respectiv Directia Generala
Cooperare teritoriala europeana,
Directia Generala Autoritatea de
Management pentru Programul
Operational Regional (AM POR),
Directia Generala Autorizari si Plati
Program, Directia Generala
Coordonarea Activitatii in Teritoriu,
Directia Generala Lucrari Publice,
Directia Generala Dezvoltare
Teritoriala, Directia Generala Tehnica
in Constructii, Directia Generala
Turistica, Directia Generala
Economica si Administrativa, Directia
Generala Achizitii Publice in contextul
in care sistemul informatic de
management al activitatii de investitii
publice si control va permite
gestionarea automatizata si
standardizata a fluxului informational
generat de activitatea de planificare,
realizare, monitorizare si control al
achizitiilor si bugetului de investitii
publice la nivelul MDRT, ceea ce va
avea un impact pozitiv la nivelul
productivitatii
muncii
si a procesului
25 persoane din
Directia
Generala
Invatamânt Superior, Echivalarea si
Recunoasterea Studiilor si Diplomelor;
- 25 persoane din Secretariatul tehnic
al Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare (CNATDCU);
- 50 persoane din Unitatea Executiva
Pentru Finantarea Invatamantului
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii (UEFISCDI);
- 15 persoane din Directia Generala
Juridica si Contencios (judeca
contestatii, elaboreaza actele
normative pt metodologiile stabilite)
a MECTS;
- 10 angajati din Corpul de Control al
Ministrului (opereaza cu bazele de
date privind preluare, evaluare si
informare privind tezele de doctorat
si de gestionare a titlurilor
universitare;
- 10 angajati din departamentul IT al
MECTS, care va asigura suport pentru
utilizare pentru utilizatori, dupa
finalziarea implementarii proiectului;
- 10 persoane din Directia Audit Intern
a Ministerul Educatiei, Cercetarii,

Un raport de analiza a organizarii si
functionarii institutiilor din cadrul
sistemului judiciar, cuprinzand
recomandari pentru eficientizarea
acestuia
Un raport de analiza a utilizarii
resurselor umane si bugetare alocate
sistemului judiciar, cuprinzand
recomandari pentru o utilizare cat mai Grupul tinta vizat de acest proiect
eficienta a acestora
este Ministerul Justitiei, ca organ al
Un raport de analiza a sistemului
administratiei publice centrale care,
informatic (hardware si software) al potrivit competentelor institutionale,
sistemului judiciar si a modalitatii de
contribuie la buna functionare a
gestionare a acestuia, cuprinzand
sistemului judiciar si la asigurarea
recomandari pentru eficientizarea
conditiilor infaptuirii justitiei ca
situatiei actuale si cu privire la
serviciu public.
perspectivele de dezvoltare in
domeniul IT
Un raport de analiza si propuneri
pentru dezvoltarea unui sistem de
identificare, prevenire si tratare a
riscurilor la nivelul intregului sistem
judiciar

1. Activitati de management de
proiect
2. Organizarea procedurilor de
achizitie publica
3. Asigurarea bazei materiale a
proiectului
4. Organizarea unei vizite de studiu
intr-un stat membru UE
5. Dezvoltarea si implementarea
sistemului integrat de management al
activitatii de investitii publice si
control
6. Auditarea proiectului
7. Informarea si publicitatea
proiectului

Aprobat

Realizarea unui raport de analiza cu
privire la sistemul de preluare,
evaluare si informare privind tezele
de doctorat si de gestionare a
titlurilor universitare in cadrul MECTS.
Asigurarea infrastructurii necesare
pentru implementarea proiectului
Dezvoltarea si implementarea unor
instrumente moderne de sprijinire a
activitatilor de preluare, evaluare si
informare privind tezele de doctorat
si de gestionare a titlurilor
universitare in cadrul Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului;
Sprijinirea adoptiei sistemului si
managementul schimbarii

Aprobat

Analiza utilizarii resurselor umane si
bugetare alocate sistemului judiciar si
formularea de recomandari pentru o
utilizare cat mai eficienta a acestora
Analiza sistemului informatic al
sistemului judiciar (atat hardware, cat
si software), a modalitatii de
gestionare a acestuia si formularea de
recomandari pentru eficientizarea
situatiei actuale si cu privire la
perspectivele de dezvoltare in
domeniul IT
Analiza si propuneri pentru
dezvoltarea unui sistem de
identificare, prevenire si tratare a
riscurilor la nivelul intregului sistem
judiciar

Aprobat

1

1

1

1.1

1.2

1.1

38488

39144

39072

Implementarea politicii
de securitate IT in
Autoritatea
contextul Codului
Nationala a Vamilor
Vamal Modernizat
European

Sistemul Informatic
Integrat al
Invatamantului din
Romania - SIIIR

Eficientizarea activitatii
de aplicare a politicilor
de concurenta in
corelare cu politicile
sectoriale

MInisterul
Educatiei, Cercetarii
si Tineretului

Secretariatul
General al
Guvernului

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Viorel Comanita

Velter Tiberiu

DANIELA
NICOLETA
ANDREESCU

0213155858/02131
55859

021315 50 99

(021) 314 34 00

relatiipublice@customs.ro

velter@pmu.ro

contact@sgg.ro

11934814

19961176

19943599.43

10144591.9

16966999.6

16952059.52

1-Nov-11

1-Jan-12

1-Dec-11

31-Oct-13

31-Dec-13

1-Dec-13

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta sprijinirea Autoritatii
Nationale a Vamilor in realizarea
Politicii de Securitate IT in contextul
Codului Vamal Modernizat
(Regulamentul (CE) Nr. 450/2008 al
Parlamentului European si al
Consiliului din 23 Aprilie 2008) prin
elaborarea masurilor/procedurilor de
securitate IT si implementarea
sistemului informatic de monitorizare
a securitatii IT si implementarea
semnaturii electronice pentru
Declaratia Sumara de Intrare (DSI).

Prin intermediul SIIIR, Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului isi propune dezvoltarea unui
sistem unitar si flexibil de gestionare
completa a activitatilor din domeniul
educatiei, care se va integra cu BDNE,
alte baze de date si aplicatii existente,
sistemele informatice pe care MECTS
le realizeaza prin alte proiecte.

a)Politica de Securitate IT in
contextul Codului Vamal Modernizat
European, elaborata si aprobata
b)Masuri/Proceduri de Securitate IT
in contextul Codului Vamal
Modernizat European, elaborate si
aprobate
c)Sistem informatic de monitorizare
a securitatii IT in contextul Codului
Vamal Modernizat European
dezvoltat, testat, implementat si
integrat in SIIV
d)Sistem informatic pentru
semnatura electronica, pentru
Declaratia Sumara de Intrare (DSI),
dezvoltat, testat si implementat la
nivel de pilot si integrat in SIIV
e)Echipamente hardware/software
achizitionate, instalate si configurate
f)Licente baza de date si licente
server de aplicatie achizitionate
g)Planul de instruire si materialele
de instruire elaborate, aprobate si
diseminate.
h)Programe de instruire a
personalului organizate astfel:
i.Personal IT -20 de specialisti IT
instruit
cadrul uneiasesiuni
cu
1 studiu
deinidentificare
disfunctiilor
sistemului informatic existent prin
realizarea de studii privind aspectele
cheie (interactiunile posibile ale
utilizatorilor la nivelul fiecarui modul
al sistemului propus;
procesele si serviciile existente si felul
in care sistemul le va optimiza;
procedurile existente si problemele
aparute in realizarea serviciilor la nivel
regional, judetean si local; aplicatiile
existente, tipul datelor colectate;
aplicatiile si bazele de date existente
si modalitatea de actualizare a
acestora;
actorii, rolurile si functionalitatile
asociate fiecarui rol; modificarile
aduse fluxurilor existente si detaliile
fluxurilor noi)
1 Plan de transfer de competente
pentru preluarea sistemelor si
procedurilor realizate realizat
1 Set de Metodologii si planuri de
actiune in vederea monitorizarii si
actualizarii permanente a sistemului.
1 Document de analiza realizat, in
care se descrie un sistem de gestiune
electronica a resurselor umane.

Obtinerea unor imbunatatiri
structurale si de proces ale
managementului ciclului de politici
publice in administratia publica
centrala se va realiza prin
urmatoarele obiective specifice:
- imbunatatirea cadrului national de
reglementare in ceea ce priveste
principiile concurentei si cresterea
gradului de convergenta cu legislatia
in materie a UE si a celorlalte state
- un set de reglementari in vederea
membre
eficientizarii politicilor de concuren¿a
- cre¿terea rolului Consiliului
cu efecte pozitive asupra operatorilor
Concuren¿ei in elaborarea politicilor economici care desfa¿oara activita¿i
¿i principiilor de concuren¿a.
cu dimensiuni sau implica¿ii
- informarea ¿i cunoa¿terea celor mai transfrontaliere in vederea cre¿terii
bune practici europene in domeniul
gradului de convergen¿a cu legisla¿
concuren¿ei de catre par¿ile
interesate.
- sus¿inerea proceselor de business ¿i
a procedurilor de lucru prin
intermediul instrumentelor TIC
performante
- consolidarea capacita¿ii
administrative a autorita¿ii de
concurenta din Romania

1. Activitati de Management de
Grupul tinta este alcatuit din
Proiect intern
urmatoarele categorii de personal
2. Activitati de management de
(angajati ca functionari publici) din
proiect extern
cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor,
3. Activitati de asigurare a
dupa cum urmeaza:
infrastructurii aferente implementarii
-specialisti IT de la nivelul Directiei
proiectului
de Tehnologie a Informatiei,
4. Activitati de promovare proiect,
Comunicatii si Statistica Vamala din
diseminare
cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor
5. Activitati de consultanta si
si de la nivelul Directiilor Regionale
expertiza aferenta implementarii
pentru Accize si Operatiuni Vamale
proiectului
-lucratori vamali, utilizatori ai
6. Organizarea unui stagiu de schimb
Sistemului Informatic Integrat Vamal de experienta si bune practici intr-o
(SIIV)
Administratie Vamala a unui Stat
Membru al UE
7. Activitati de audit

Aprobat

1. Managementul proiectului
2. Analiza generala si detaliata a
serviciilor si proceselor cheie in
domeniul educatiei - precum si a
sistemului informatic existent
3. Analiza si revizuirea Sistemului
National de Indicatori pentru Educatie
(SNIE)
4. Dezvoltarea Sistemului Informatic
Integrat al Invatamantului din
Romania ¿ SIIIR
5. Implementarea si adoptia
sistemului, inclusiv imbunatatirea
competentelor personalului cu
atributii legate de SIIIR
6. Suport tehnic si metodologic
pentru implementarea si exploatarea
instrumentelor realizate.
Administrarea sistemelor informatice
7. Instruirea grupului tinta pentru
utilizarea
corespunzatoare/administrarea
sistemului informatic realizat in cadrul
proiectului
8. Asigurarea masurilor de informare
si publicitate privind derularea
proiectului

Aprobat

Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului;
ooperatori pentru extragerea
rapoartelor cu indicatori: 5 persoane;
ofactori de decizie din Directia
Patrimoniu si Investitii, Directia
Generala Management, Resurse
Umane si Retea scolara, Directia
Generala Economic, Finante, Resurse
Umane, alte structuri: 5 persoane;
oAdministratori de sistem/echipa
tehnica de administrare, intretinere si
operare: 5 persoane.
Inspectorate Scolare Judetene,
respectiv al Municipiului Bucuresti
o4 reprezentanti din fiecare
inspectorat scolar judetean, respectiv
al Municipiului Bucuresti: 168
persoane;
Unitati de invatamant cu
personalitate juridica:
o420 persoane din unitatile de
invatamant cu personalitate juridica,
la nivel national.

Grupul tinta vizat de implementarea
si rezultatele proiectului este
constituit in primul rand de
Secretariatul General al Guvernului si
de Consiliul Concurentei, ca institutii
si de angajatii acestora.
Astfel:
Beneficiarii directi ai investi¿iei
propuse sunt:
¿Secretariatul General al Guvernului ¿
10 persoane
¿Consiliul Concurentei ¿ 260 persoane
Beneficiarii indirecti ai investitiei
propuse sunt:
¿Beneficiarii politicilor
guvernamentale
¿Ministere de linie
¿Autoritati de Reglementare
¿Contributorii la buget

1.Revizuirea ¿i adoptarea cadrului
legislativ privind concurenta de piata
2. Consolidarea activita¿ii de
advocacy in domeniul concuren¿ei in
organismele publice ¿i
guvernamentale
3. Implementarea unei noi arhitecturi
de business la nivelul Consiliului
Concuren¿ei din Romania bazata pe
inalta calitate si securitate prin
folosirea mijloacelor, instrumentelor
¿i serviciilor din domeniul TIC
4. Cresterea capacitatii de resurse
umane
5. Activitati de informare si publicitate
a proiectului
6. Activitati de auditare externa a
proiectului

Aprobat

1

1

1

1.1

1.2

1.1

39078

39173

39899

Strategii pentru
valorificarea
poten¿ialului
agroalimentar al
României

Planificare strategica
pentru administratia
agricola

Imbunatirea capacitatii
institutionale a
Ministerului Finantelor
Publice de a elabora
politica fiscala si
nefiscala

MINISTERUL
AGRICULTURII SI
DEZVOLTARII
RURALE

MINISTERUL
AGRICULTURII SI
DEZVOLTARII
RURALE

Ministerul
Finantelor Publice

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Valeriu TABARA

Valeriu TABARA

Lazar Dan Tudor

021 307 23 61

021 307 23 61

213199694

cabinet@madr.ro

cabinet@madr.ro

Dan.lazar@mfinante.ro

5263042

5043558

1900000

4473585.7

4287024.3

1615000

1-Jan-12

1-Jan-12

1-Mar-12

31-Dec-13

1.Sectorul agroalimentar din România
beneficiaz¿ de o evaluare competent¿
a st¿rii sale actuale pentru a putea
accelera îmbun¿t¿¿irea capacit¿¿ii
administrative a MADR de a gestiona
politici publice specifice;
2.Personalul de conducere din cadrul
Organizarea si desf¿¿urarea
MADR de¿ine aptitudinile ¿i
activit¿¿ii echipei de management a
cuno¿tin¿ele necesare în vederea
proiectului
utiliz¿rii eficiente a instrumentelor de
Promovarea proiectului
management a ciclului de politici
persoane cu func¿ii de conducere cât
Int¿rirea capacit¿¿ii MADR în
Îmbun¿t¿¿irea capacit¿¿ii
publice ¿i este totodat¿ capabil s¿
¿i de execu¿ie din structurile de
domeniul managementului ciclului de
administrative a MADR de a gestiona
disemineze aceste cuno¿tin¿e;
specialitate ale MADR care
politici publice
ciclul de politici publice specifice
3.MADR are o viziune pe termen
desf¿¿oar¿ activit¿¿i de elaborare,
Elaborarea unei viziuni coerente pe
domeniului agroalimentar
mediu ¿i lung ¿ orizont 2020/2030,
implementare, monitorizare ¿i
termen mediu ¿i lung ¿orizont
facilitând astfel îmbun¿t¿¿irea
evaluare a politicilor publice
2020/2030
procesului de luare a deciziilor;
Elaborarea unui pachet de documente
4.MADR beneficiaz¿ de un set de
de politici publice
documente de politici publice
Auditarea proiectului
specifice activit¿¿ilor din portofoliul
sau, putând astfel sa se focalizeze pe
consolidarea domeniilor cheie de
interes;
5.MADR beneficiaz¿ de o capacitate
înt¿rit¿ a managementului ciclului de
politici publice

Aprobat

31-Dec-13

Organizarea si desf¿¿urarea
activit¿¿ii echipei de management a
proiectului
Promovarea proiectului
Evaluarea capacit¿¿ii de management
strategic la nivelul MADR
Dezvoltarea capacit¿¿ii MADR de a
Grupul ¿int¿ este alc¿tuit atât din
implementa un management
persoane cu func¿ii de conducere cât
strategic durabil
¿i de execu¿ie care desf¿¿oar¿
Implementarea unui Sistem
activit¿¿i de planificare strategic¿ în
informatic de monitorizare pe baz¿
diferite structuri de specialitate ale
de obiective la nivelul MADR
MADR
Analiza ¿i propuneri de
restructurare a administra¿iei
agricole
Elaborarea Planului Strategic
Institu¿ional (PSI) si a unui raport de
monitorizare a implement¿rii PSI
Auditarea proiectului

Aprobat

31-Dec-13

Scopul proiectului este de a
îmbun¿t¿¿i capacitatea MADR în a
elabora, implementa, monitoriza,
evalua activit¿¿i de planificare
strategic¿ durabile

Un document de evaluare cu un set
de recomand¿ri
Va fi elaborat un raport de audit
(verificarea cheltuielilor)
Un Sistem informatic de monitorizare
pe baz¿ de obiective care va permite
elaborarea de rapoarte periodice în
timp real
Va fi elaborat Planul Strategic Integrat
al MADR (PSI)
Un raport de analiz¿ ¿i plan de
restructurare a administra¿iei
agricole

Implementarea acestui proiect
vizeaza aparatul central al
Ministerului Finantelor Publice,
respectiv departamentele care au
atributii In domeniul elaborarii
legislatiei fiscale si nefiscale.
-100 de functionari publici din cadrul
Rezultatele proiectului vor avea un
Imbunatatirea cunostintelor si
MFP instruiti In domeniile fiscal si impact direct asupra angajatilor MFP,
abilitatilor necesare personalului de
nefiscal.
atat la nivel de executie cat si la nivel
conducere si de executie din cadrul -Studiu elaborat cuprinzand exemple
de conducere, dar si un impact
MFP de a adapta politicile fiscala si de bune practici si analiza sistemelor indirect asupra beneficiarilor externi
nefiscala la cerintele In continua
din cateva state membre relevante (societati comerciale, persoane fizice
schimbare ale mediului economic.
(pentru TVA, accize, impozite directe
autorizate, consultanti fiscali,
si taxe cu caracter
organizatii legal constituite, alte
autoritati/institutii publice). Proiectul
are In vedere participarea a 100 de
angajati ai MFP la sesiunile de
training, Impartiti In 5 grupe a cate 20
de participanti.

-Desfasurarea a cinci sesiuni de
formare adresate personalului din
directiile beneficiare

Aprobat

1

1

1

1.1

1.3

1.1

39917

39996

40118

Imbunatatiirea
procesului de
administrare a datoriei
publice

Imbunatatirea
mecanismelor si
instrumentelor in
domeniul resurselor
umane in vederea
intaririi capacitatii
institutionale a
Ministerului Finantelor
Publice

Advocacy si politici
publice pentru
dezvoltare sociala in
Romania

Ministerul
Finantelor Publice

Ministerul
Finantelor Publice

Fundatia pentru
Dezvoltarea
Societatii Civile
(FDSC)

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

organism
neguvernamental
nonprofit

Bogdan alexandru
Dragoi

DRAGOS IONUT
BANESCU

Sibian Ionut Eugen

021.226.23.91

021.319.97.43

213100177

bogdan.dragoi@mfinante.ro

-

ionut.sibian@fdsc.ro

2258295.16

2046462.78

483130

1919550.89

1739493.36

473467.4

1-May-12

1-Mar-12

1-Mar-12

31-Dec-13

31-Dec-14

1-Feb-13

Imbunatatirea capacitatii MFP de a
elabora Strategia de administrare a
Datoriei publice guvernamentale pe
baza unei analize cost-risc mai
aprofundate ¿i in concordanta cu
cadrul bugetar pe termen mediu ¿i pe
baza obiectivelor de dezvoltare ale
pietei;
Dezvoltarea reglementarilor de
management al lichiditatilor pentru
furnizarea unui cadru operational
care sa permita Trezoreriei Statului o
administrare eficienta ¿i mai activa a
lichiditatilor .
Imbunatatirea capacitatii de executie
a Trezorerie prin modernizarea
infrastructurii astfel incât sa fie
posibila tranzactionarea cu operatorii
pietei, stabilirea unor procese sigure
¿i eficiente de tranzactii aferente
managementului lichiditatilor ¿i
respectiv al datoriei publice
guvernamentale pe piata secundara,
¿i pregatirea personalului DGTDP
responsabil de derularea acestor
operatiuni;
Imbunatatirea procesului de
rambursare a serviciului datoriei

Imbunatatirea abordarii strategice a
domeniului resurselor umane la
nivelul Ministerului Finantelor Publice
si instruirea personalului aparatului
propriu al Ministerului Finantelor
Publice si din institutiile subordonate
in vederea crearii unui corp de
functionari capabili sa elaboreze si sa
puna in aplicare politici si documente
strategice coerente in domeniul
resurselor umane.

60 de functionari din cadrul DGTDP
instruiti in efectuarea tranzactiilor cu
instrumente de management al
lichiditatilor precum ¿i cu instrumente
de piata secundara.
Realizarea cadrului legal ¿i
operational pentru a efectua
tranzactii cu instrumente specifice de
administrare a lichiditatilor precum si
tranzactii specifice cu instrumente ale
datoriei.
Strategia de administrare a datoriei
publice guvernamentale pe termen
mediu revizuita.
Raport privind relatia dintre DGTDP si
BNR pentru tranzactiile de
management al riscurilor ¿i al
lichiditatilor.
Elaborarea procedurilor interne din
cadrul DGTDP pentru realizarea
tranzactiilor de management al
riscurilor ¿i al lichiditatilor.
Raport privind imbunatatirile de
infrastructura necesare pentru
realizarea operatiunilor de
management al lichiditatilor ¿i cele de
pe piata secundara.
Raport privind simplificarea
1.Echipamentul necesar functionarii
echipei de implementare achizitionat,
receptionat si functional (8 notebookuri, 2 multifunctionale);
2.Elaborarea analizei institutionale la
nivelul M.F.P. din punct de vedere al
resurselor umane;
3.Elaborarea analizei nevoii de
formare in domeniul resurselor
umane la nivelul M.F.P.
4.Plan de instruire in domeniul
resurselor umane elaborat la nivelul
M.F.P. si al structurilor subordonate;
5.Formarea a 156 de persoane din
cadrul M.F.P. aparat propriu, in
domeniul resurselor umane;
6.Formarea a 114 de persoane din
cadrul M.F.P. ¿ unitati subordonate, in
domeniul resurselor umane;
7.Elaborarea Strategiei de Resurse
Umane a M.F.P. aparat propriu ¿i
unitati subordonate;
8.Elaborarea Planului de masuri
pentru implementarea Strategiei de
Resurse Umane a M.F.P.

Proiectul se adreseaza unui numar de
60 de angajati ai Ministerului
Finantelor Publice pentru dezvoltarea
capacitatii aferente executarii
operatiunilor de administrare a
lichiditatilor ¿i a tranzactiilor de pe
piata secundara, imbunatatirea
capacitatii de administrare a riscurilor
asociate portofoliului de datorie
publica guvernamentala pentru
formularea ¿i implementarea
strategiei de administrare a datoriei
publice guvernamentale precum si
imbunatatirea procesului de
rambursare a serviciului datoriei
publice.

Proiectul vizeaza atragerea
functionarilor publici sau personalului
contractual, dupa cum urmeaza:
148 de persoane din cadrul
Ministerului Finantelor Publice ¿
aparat propriu, astfel:
Functionarii publici din cadrul Directiei
Generale Managementul Resurselor
Umane (26 persoane ¿ 4 functionari
publici de conducere si 22 de
functionari publici de executie);
4 sau 5 persoane din cadrul directiilor
generale ale Ministerului Finantelor
Publice, in functie de numarul
functionarilor incadrati (maximum 2
persoane cu functie de conducere
pana la nivelul de sef serviciu si
maximum 3 persoane cu functie de
executie - 96 persoane);
2 persoane din cadrul fiecarei directii
a Ministerului Finantelor Publice (1
persoana cu functie de conducere
pana la nivelul de sef serviciu si 1
persoana cu functie de executie - 18
persoane);
1 sau 2 persoane din cadrul serviciilor
sau compartimentelor Ministerului
Finantelor Publice, organizate distinct,

Dezvoltarea cadrului legal ¿i
operational pentru a efectua
tranzactii cu instrumente specifice de
administrare a lichiditatilor precum si
tranzactii specifice cu instrumente de
datoriei.
Identificarea imbunatatirilor de
infrastructura pentru excutarea
eficienta a operatiunilor de
management al lichiditatilor ¿i pe
piata secundara aferente Trezoreriei
Dezvoltarea capacitatii Trezoreriei de
a efectua tranzactii cu instrumente de
management al lichiditatilor precum
¿i instrumente de piata secundara
Dezvoltarea capacitatii Trezoreriei de
administrare a riscurilor asociate
portofoliului datoriei publice
guvernamentale, proiectarea ¿i
implementarea strategiei de
administrare a datoriei publice
Simplificarea procesului de plata
aferent serviciului datoriei publice
guvernamentale

Realizarea analizei institutionale a
domeniului resurselor umane M.F.P.
aparat propriu si unitati subordonate.
Analiza nevoilor de formare la nivelul
M.F.P., în domeniul resurselor umane
Elaborarea Strategiei de resurse
umane a M.F.P.
Elaborarea unui Plan de masuri de
implementare a strategiei de resurse
umane
Elaborarea Planului de instruire în
domeniul resurselor umane.
. Sesiuni de formare a personalului din
aparatul propriu al MFP si aparat
propriu A.N.A.F. în domeniul
resurselor umane
Sesiuni de formare a personalului din
unitatile subordonate ale M.F.P. în
domeniul resurselor umane
Contractarea serviciilor de
consultanta pentru auditul proiectului
Desfasurarea auditului extern al
proiectului de catre consultantul
selectat

La finalul proiectului FDSC, PACT si
voluntarii Grupului de Lucru MDC (GLMDC) pentru incluziune sociala (GLMDC) vor avea o capacitate crescuta
de a se implica in activitati de
advocacy si de formulare a politicilor
publice in cooperare cu autoritatile
publice.
Prin activitatile de instruire din cadrul
proiectului 18 persoane vor fi formate
pentru a derula campanii de
Furnizarea de instruire si consultanta
Dezvoltarea capacitatii de advocacy si advocacy, pentru analiza si formulare
Grupul tinta al proiectului este format
pentru dezvoltarea capacitatii de
de politici publice.
participare la formularea politicilor
din 10 angajati ai FDSC si PACT
advocacy si politici publice
publice in cooperare cu autoritatile Vor fi elaborate cel putin 3 strategii si
1 plan de advocacy pentru FDSC,
publice pentru echipa de angajati si
15 voluntari PACT
Analiza de politici publice in domeniul
PACT si Grupul de Lucru MDC pentru
voluntari ai FDSC si PACT
social
incluziune sociala, consolidand astfel
capacitatea acestora de a desfasura
activitati coordonate pe termen
mediu si constituind modele de
procese pentru actiuni pe termen
lung.
Capacitatea organizatiilor de
implicare in formularea politicilor
publice din domeniul social va creste
prin facilitarea accesului la informatie
relevanta, un buletin saptamanal de
monitorizare a evolutiei politicilor

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1.2

1.1

40031

40007

Abordare strategica in
domeniul anticoruptiei
la nivelul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si
Turismului

Dezvoltarea strategica
organizationala si
cresterea capacitatii
organizatiei de a
coopera cu
administratia publica

Ministerul
Dezvoltarii
Regionale si
Turismului

Asociatia pentru
Implementarea
Democratiei

autoritate a
administratiei publice
centrale

organism
neguvernamental
nonprofit

Elena Gabriela
Udrea

Cumpanasu
Alexandru

372111502

213115196

info@mdrt.ro

acumpanasu@aid-romania.org

5114830

498215

4347605.5

488250.7

1-Jan-12

1-Mar-12

31-Dec-13

1-Mar-13

- stretegie de comunicare a
- Dezvoltarea si consolidarea
proiectului elaborata si implementata
capacitatii operationale a MDRT de
- 10 intalniri/sesiuni de consultare
promovare a integritatii in serviciul
organizate
public si de prevenire si combatere a
3 seturi de recomandari in vederea
coruptiei pentru cresterea
elaborarii strategiei anticoruptie a
responsabilizarii factorilor decizionali
MDRT
si executive, imbunatatirea
-1 strategie anticoruptie a MDRT
performantelor in
diseminata si postata pe site-u

1.Cresterea capacitatii organizatiei
solicitante, a organiza¿iei partenere si
a altor 150 organizatii
neguvernamentale locale si centrale
de a oferi expertiza si instruire
administratiei publice
2.Sustinerea rolului de monitor al
aplicarii politicilor publice prin
monitorizarea de catre organizatia
solicitanta a aplicarii legislatiei in
domeniul: calitt¿ii serviciilor publice,
parteneriatelor public-private,
transparentei si liberului acces la
informatiile de interes public la nivelul
institutiilor administratiei publice.
3.Sustinerea dezvoltarii sustenabile
a organizatiei solicitante prin crearea
unei strategii integrate de dezvoltare
a organizatiei pentru perioada 20112021 (care va cuprinde ca obiectiv
major relatia organizatiei cu
administratia publica) si actualizarea
corespunzatoare a instrumentelor de
prezentare publica a organizatiei.

Dezvoltarea capacitatii a 20 de
organizatii neguvernamentale din
judetele Alba, Ialomita si Botosani de
a se implica in definirea si aplicarea
mecanismului de contractare a
serviciilor sociale publice si de a
furniza servicii de calitate

1

3

1.1

3.1

40135

40101

Parteneriat publicprivat pentru calitate in Centrul de Resurse
furnizarea de servicii si Informare pentru
sociale in judetele Alba, Profesiuni Sociale
Botosani si Ialomita

Ministerul
Sprijin pentru
Administratiei si
functionarea AM
Internelor- DG
PODCA si pentru
pentru Dezvoltarea
pregatirea urmatorului
Capacitatii
exercitiu de programare
Administrative

organism
neguvernamental
nonprofit

autoritate a
administratiei publice
centrale

AURORA TOEA

Roxana Andreea
Chitu

021 225 00 84

021.310.40.68

crips1@crips.ro

roxana.chitu@mai.gov.ro

499550

20000000

489555

5000000

1-Mar-12

1-Jan-12

1-Mar-13

31-Jul-15

Proiectul contribuie la pregatirea
specialistilor din ONGuri pentru a
participa activ la definirea
mecanismului de contractare a
managementului serviciilor sociale/
de contractare a serviciilor sociale
publice si pentru a furniza servicii
sociale in conformitate cu standardele
de calitate ¿ in conditiile specifice ale
celor 3 judete tinta.

Sprijinirea procesului de
implementare a Programului
operational Dezvoltarea capacitatii
administrative.

6 reprezentanti ai beneficiarului
instruiti de organizatia europul
European pentru Administratia
Publica) in domenii cheie de
cooperare cu administratia publica;
4 manuale ce vizeaza domenii cheie in
relatia organizatiilor
neguvernamentale cu institutiile
administratiei publice, elaborate si
distribuite catre 150 organizatii
neguvernamentale locale si centrale;
5 reprezentanti ai organizatiei
partenere instruiti in vederea
cresterea capacitatii organizationale si
a intensificarii cooperarii cu
administratia publica;
5 reprezentanti ai Serviciului
Management Programe si Proiecte
Comunitare din cadrul Primariei
Caracal, implicati in identificarea de
idei de proiecte de cooperare cu
organizatia partener;
3 idei de proiecte de cooperare intre
organizatia partener si Primaria
Caracal, identificate in cadrul
atelierului de lucru;
3 studii de evaluare a modului de
aplicare la nivelul administratiei

-20 de reprezentanti ai ONG
beneficiari directi ai formarii; cel putin
alti 40 de reprezentanti ai ONGurilor
din judetele tinta beneficiari indirecti
¿ prin participarea la activitatile
practice sustinute de cursanti; 20 de
portofolii ale cursantilor preg

Personal al directiilor din cadrul MDRT
-240 persoane din cadrul aparatului
central, structurilor din
subordinea/coordonarea/aflate sun
autoritatea MDRT
- 610 participanti la conferintele
organizate, din cadrul administratiei
publice locale, consilii judetene
simunicipiul Bucuresti, celelalte
ministere de linie
Grupul tinta vizat direct de proiect
este reprezentat de:
152 organizatii neguvernamentale:
2 organizatii neguvernamentale
implicate in elaborarea si
implementarea proiectului, cu
capacitate semnificativ crescuta de a
relationa cu institutiile administratiei
publice, in urma implementarii
proiectului;
[organiza¿ia partener a fost selectata
intrucat este o organiza¿ie relativ
recent infiin¿ata, care are activitate
relevanta in sfera administra¿iei
publice, dar si o necesitate crescuta
de crestere a capacita¿ii organiza¿iei
in acest domeniu]
o150 organiza¿ii neguvernamentale
locale si centrale, cu activitate
relevanta in domeniul administra¿iei
publice, beneficiare ale manualelor
realizate in cadrul proiectului;
[vor fi selectate cate 3 organiza¿ii din
fiecare jude¿, in func¿ie de gradul de
implicare al acestora in ini¿iative de
cooperare cu institu¿ii ale
administra¿iei publice (numar de
48 persoane din grupul tinta
14 persoane ¿ angajati, colaboratori si
membri ai celor doua organizatii ¿
CRIPS si ¿Familia 2004¿ ¿ care vor
face parte din echipa de proiect si vor
avea atributii concrete, explicitate in
fise de post, pentru implementarea
proiectului.
6 voluntari ai asociatiilor CRIPS si
¿Familia 2004¿ vor colabora cu echipa
de proiect in diverse activitati
implementate.
20 persoane- reprezentanti ai
ONGurilor eligibile ( furnizori
acreditati de servicii sociale din
judetele Alba, Botosani si Ialomita )
care vor participa la cursul de
pregatire pe tema parteneriatului
public-privat.

Aprobat

1.Dezvoltarea capacitatii organizatiei
beneficiare si a altor 150 organizatii
neguvernamentale de a rela¿iona cu
institutiile administratiei publice
2.Dezvoltarea capacitatii organizatiei
partenere de a coopera cu
administratia publica
3.Monitorizarea aplicarii legislatiei in
domeniul calitatii serviciilor publice,
parteneriatelor public-private,
transparentei si liberului acces la
informatiile de interes public, la
nivelul administra¿iei publice
4.Organizarea unui seminar national
in cadrul caruia se vor promova
ini¿iativele parteneriale intre
autoritatile publice judetene
(prefecturi) si partenerii sociali
5.Crearea unei strategii integrate de
dezvoltare a organiza¿iei pentru
perioada 2011-2021
6.Actualizarea instrumentelor de
prezentare publica a organizatiilor

-Elaborare model de formare a
ONGurilor pe tema parteneriatului
public-privat in domeniul social;
-Formare a 20 de specialisti din
ONGuri pe tema parteneriatului
public-privat in domeniul serviciilor
sociale;
-Elaborarea si dezbaterea unei
propuneri de Me

Asigurarea de expertiza externa
pentru realizarea activitatilor AM
PODCA
Grupul tinta vizat de implementarea
Asigurarea bazei materiale si a
proiectului este reprezentat de întreg
logisticii necesare desfasurarii în
Reducerea duratei de procesare a
personalul AM si personalul din alte
conditii de eficienta si eficacitate a
cererilor de rambursare.
directii ale MAI implicat în
activitatilor de implementare a PO
Imbunatatirea pregatirii profesionale
gestionarea PO DCA (financiar,
DCA
a personalului AM PO DCA si a
achizitii publice, juridic, audit etc.),
Sprijinirea activitatilor de evaluare a
personalului din alte directii ale MAI precum si personalul din alte directii interventiilor PO DCA si asigurare a
implicat în gestionarea PO DCA.
ale MAI care asigura activitati-suport
bazei informationale pentru
în gestionarea PO DCA, si membrii
dezvoltarea viitoare a acestora.
Comitetului de monitorizare a PO
Sprijinirea pregatirii viitoarelor
DCA, potentialii beneficiari.
interventii ale fondurilor structurale.
Sustinerea activitatilor de formare a
grupului tinta

Aprobat

Aprobat

Aprobat

1

1

1

1.1

1.1

1.1

39980

40720

40667

O comunicare mai buna
¿ solutia problematicii
fiscale

Sustinerea
parteneriatelor APLONG pentru elaborare
de strategii si politici
publice locale durabile

DEZBATEM POLITICI,
CRESTEM EXPERTIZA

Ministerul
Finantelor Publice

Asociatia Centrul
pentru Politici
Publice

ASOCIATIA
CENTRUL ROMAN
DE POLITICI
EUROPENE

autoritate a
administratiei publice
centrale

organism
neguvernamental
nonprofit

organism
neguvernamental
nonprofit

Laz¿r Dan Tudor

Pop Daniel

Cristian Ghinea

021.319.96.93

0264 354 455

0371.083.577

dan.lazar@mfinante.ro

dpop@cenpo.ro

crisitan.ghinea@crpe.ro

2000000

465746

409060

1700000

456431.08

327248

1-Mar-12

1-Jul-12

1-Mar-12

31-Dec-13

1-Jul-13

1-Mar-13

-Remodelarea procesului de
interpretare a legislatiei fiscale;
-Intarirea capacitatii institutionale a
MFP, a ANAF ¿i a DGFP judetene si a
municipiului Bucuresti de solutionare
a problematicii fiscale;
-Facilitarea comunicarii institutionale
pentru solutionarea problematicii
fiscale.

1.Echipamentul necesar func¿ionarii
MFP:
echipei de implementare achizionat,
-Directia generala legislatie Cod
recep¿ionat ¿i func¿ional (5 notebookfiscal
1. Achizi¿ia echipamentelor (inclusiv
uri, 2 multifunc¿ionale);
-Directia legislatie Cod de procedura
licentelor) ¿i materialelor necesare
2.Studiu comparativ elaborat; studiul
fiscala
func¿ionarii proiectului
cuprinde cadrul normativ si
-Directia de politici si legislatie in
2. Contractarea ¿i derularea serviciilor
procedural in cel putin 5 state
domeniile vamal si nefiscal
de consultan¿a privind problematica
membre U.E., referitor la solutionarea
-Directia generala juridic¿
fiscala
cererilor privind problematica fiscal¿,
-Unitatea de politici publice
3. Achizi¿ionarea serviciilor pentru
cu accent pe delimitarea
-Direc¿ia de comunicare, rela¿ii
furnizare materiale de informare,
competentelor intre functiile de
publice, mass-media ¿i transparen¿¿
comunicare ¿i publicitate pentru
politic¿ fiscal¿ si cea de administrare
-Directia generala de investi¿ii,
proiect
fiscal¿;
achizi¿ii publice ¿i servicii interne
4. Organizarea conferin¿ei de lansare
3.Procedura de sistem vizand
-Serviciul asistarea conducerii
a proiectului
solutionarea cererilor privind
ANAF:
5. Desfa¿urarea a zece sesiuni de
problematica fiscal¿, aprobat¿ prin
-Direc¿ia general¿ de metodologii
formare privind diseminarea
ordin al ministrului finantelor publice;
fiscale, îndrumare ¿i asisten¿¿ a
procedurii de sistem, adresate
4.Specificatiile tehnice si functionale
contribuabililor
personalului din structurile
dezvoltate pentru suportul prin
-Direc¿ia general¿ de solu¿ionare a
beneficiare
tehnologia informatiei si comunicatii
contesta¿iilor
6. Organizarea conferin¿ei de
(TI&C) al noului proces, suport care
-Direc¿ia general¿ juridic¿
inchidere a proiectului
trebuie integrat celorlalte sisteme
-Direc¿ia de comunicare rela¿ii
7. Auditul proiectului
TI&C existente, astfel incat sa sprijine
publice ¿i mass media.
construirea doctrinei fiscale;
¿În DGFP- uri:
5.Plan de formare pentru
- Serviciul/Biroul/Compartimentul
diseminarea procedurii de sistem
metodologie ¿i asisten¿¿
elaborat si aprobat de managerul de
contribuabili;
proiect;

30 angajati si voluntari instruiti in
domeniile: Politici Publice Locale,
Planificare Strategica, Achizitii Publice,
Formator, Managementul Proiectelor
si Comunicare si PR pentru sectorul
ONG.
4 propuneri de politica publica
elaborate in cadrul workshop-urilor
Cresterea capacitatii organizatiilor
¿6 sesiuni de instruire
neguvernamentale de a dezvolta
¿1 eveniment de promovare
propuneri de politica publica/planuri ¿Cre¿terea capacita¿ii organizatiilor
de actiune si strategii cu un impact
partenere de a identifica nevoile
semnificativ in societate promovand comunita¿ilor in care activeaza ¿i de a
astfel o buna guvernare si principiul
planifica ¿i implementa ac¿iuni
parteneriatului pubic privat.
sustenabile, in parteneriat cu
autoritatile publice;
¿Sporirea cuno¿tin¿elor ¿i expertizei
organizatiilor neguvernamentale
partenere in domeniul politicilor
publice locale, planificarii strategice,
achizitiilor publice si managementul
proiectelor, comunicarii cu autoritatile
publice.

Mentinerea unui grup activ de
experti afiliati care sa contribuie la
dezvoltarea organizatiei
Cooperarea expertilor CRPE cu
autoritatile administratiei publice
necunoasterea procedurilor de
Intarirea capacitatii CRPE (personal, planificare strategica s i formulare a
experti afiliati, stagiari) si a altor
politicilor din mediul guvernamental
organizatii neguvernamentale de a
Acoperirea unor noi domenii de
colabora cu autoritatile administratiei
politici publice de catre CRPE si
publice la elaborarea si promovarea
transferul intern de expertiza
politicilor publice
Cresterea capacitatii CRPE de a lucra
cu stagiari, sporirea numarului
acestora
Dezvoltarea competentelor
angajatilor proprii in domeniul
politicilor publice

Grupul tinta il reprezinta 30 de
angajati, membrii si voluntari din
cadrul organizatiilor partenere. Cei 30
de participanti vor fi selecta¿i de
responsabilul de proiect de la nivelul
fiecarei organizatii partenere pe baza
unui set de criterii stabilit de comun
acord de catre parteneri si a nevoilor
de instruire specifice fiecarei
organizatii in parte.

Elaborarea programelor de instruire
Participarea la evenimente
profesionale in domeniul de activitate
al proiectului implementat de catre
CENPO
Masuri de promovare a egalita¿ii de
¿anse ¿i dezvoltarii durabile.
Dezvoltarea Incubatorului de Politici
la nivelul CENPO.
Realizarea unui ghid dedicat
organizatiilor neguvernamentale in
domeniul Planificarii Strategice si a
Politicilor Publice.
Desfasurarea sesiunilor de instruire
Participarea organizatiilor partenere
la consultari publice
Workshop-uri pentru elaborarea de
strategii si politici publice locale

1.Managementul general al
proiectului
2. Achizitii publice pentru dezvoltarea
capacitatii CRPE
3. Organizarea unei conferinte de
lansare a proiectului
4. Elaborarea Analizei privind
implicarea societatii civile in luarea
10 experti afiliati
deciziei
5 experti ce vor fi selectati in vederea
5. Selectia a 5 noi experti in scopul
afilierii
afilierii profesionale la CRPE
5 angajati
6. Workshop privind concluziile
6 stagiari
Pentru anumite activitati (prezentate analizei privind implicarea societatii
civile in luarea deciziei
mai jos) grupul tinta este completat
7. Elaborarea Ghidului - Implicarea
de reprezentanti ai sectorului public
societatii civile in procesul decizional
10 functionari publici cu funtii de
8. Training privind analiza preliminara
executie
a impactului (ex-ante impact
5 functionari publici cu functii de
assessment) si planificare strategica
conducere
9. Training in domeniul politicilor
publice si team building
10. Elaborarea a 5 analize de politici +
parteneriate cu ministere
11. Dezbaterea documentelor de
politici publice
12. Publicarea rapoartelor de analiza
13. Certificarea calitatii serviciilor
CRPE

Aprobat

Aprobat

Aprobat
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1.1

40366

40119

40120

Administratie
transparenta cetatenie responsabila.
Dezvoltarea
democratiei locale si a
participarii cetatenesti
in adoptarea politicilor
publice in Romania

A.P.R.O.A.P.E. Administratie Publica
Responsabila= O
Administratie Publica
Eficienta

ASOCIATIA PRO
DEMOCRATIA

PREFECTURA
JUDETULUI
CONSTANTA

Imbunatatirea
gestionarii politicilor
publice prin cresterea Asociatia GRUPUL
capacitatii ONG-urilor
DE ECONOMIE
românesti de a evalua si
APLICATA
monitoriza politicile
statului

organism
neguvernamental
nonprofit

autoritate a
administratiei publice
centrale

organism
neguvernamental
nonprofit

Cristian Romulus
Pirvulescu

Claudiu ¿ Iorga
Palaz

Liviu Voinea

212228245

0241-615065

0 31 405 4775

crpirvulescu@yahoo.fr

cabinetprefect@prefecturaconstant
a.ro

office@gea.org.ro

493131.15

2591583

442220

483268.53

2202845.55

433375.6

1-Mar-12

1-Jan-12

1-Mar-12

1-Mar-13

30-Dec-13

1-Mar-13

-o conferinta de lansare;
Dezvoltarea capacitatii sectorului non-4comunicate de presa;
guvernamental de a initia activitati
-o analiza a intregii organizatii
participative si de a se implica in mod
-un manual de proceduri ( 3000);
activ in procesul de elaborarea
-3 sesiuni de instruire;
politicilor publice si luare a deciziilor
-12 dezbaterii/cafenele publice;
legate de bugetele locale
-300 reprezentanti ai ONG si massmedia
Proiectul vizeaza optimizarea
procedurilor de comunicare
interinstitutionala la nivelul
institutiilor cu reprezentare in cadrul
Comitetului Judetean pentru Situatii
de Urgenta si a institutiilor
responsabile la nivel local. In acest
sens se vor organiza vizite de studiu,
seminarii, cursuri, va fi implementata
o platforma online si un sistem de
videoconferinta, conducand la
eficientizarea procedurilor de raspuns
in caz de urgenta, creand un sistem
institutional conectat la realitatile din
judet si responsabil in raport cu
contribuabilii. Astfel, vor fi diminuate
diferentele intre zone si va fi
implementat un sistem de raportare
eficient, functional si unitar.
- Implementarea unui mecanism
eficient de comunicare cu cetatenii de
pe raza judetului cu privire la situatiile
de urgenta;
Platforma online va avea si o interfata
adresata publicului larg prin care
autoritatile responsabile de
gestionarea situatiilor de urgenta vor
informa cetatenii cu privire la

Obiectivul specific al proiectului este
dezvoltarea capacitatii ONG-urilor de
a propune, evalua si monitoriza
(watch-dog) competentele de
competitivitate si asistenta si
incluziune sociala ale Strategiei
Europa 2020. Obiectivul specific
presupune 2 aspecte: 1) cresterea
nivelului de cunostinte pe
componenta de competitivitate
economica si evaluarea acestei
competitivitati la nivel regional si 2)
cresterea capacitatii de watch-dog
(monitorizare) a politicilor publice de
sanatate si pensii, inclusiv elaborarea
unei metodologii pentru evaluarea
productivitatii acestora.

Toate rezultatele proiectului
contribuie la atingerea obiectivului
general si a scopului (obiectivului
specific):
Pentru Activitatea 3 (A3) rezultatelor
vor fi: 100 de factori de decizie si
executie informati cu privire la
obiectivele si activitatile proiectului,
un grup de lucru consultativ
constituit, un seminar desfasurat
Pentru A4: acorduri de colaborare
semnate cu institutii omoloage dintro tara/ din tari europene, o
metodologie de selectie a
participantilor elaborata si
implementata, 30 participanti
selectati, 2 programe vizite de studiu
agreate, 2 vizite de studiu realizate
pentru 2 grupe a cate 15 participanti,
un raport de evaluare.
Pentru A5: 1 raport de analiza a
fluxurilor informationale
interinstitutionale si a proceselor de
lucru privind identificarea si
elaborarea masurilor de reducere a
riscurilor; 1 ghid ¿ Comunicare interinstitutionala in situatii de urgenta,
elaborat si diseminat;
un proiect
1.Conferinta
de presa prin
care sede
va
asigura vizibilitatea proiectul, la
demararea acestuia.
2.2 comunicate de presa intr-un ziar
regional privind inceperea si respectiv
finalizarea proiectului.
3.Formarea a 5 angajati si 95 voluntari
din GT.
4.Dezvoltarea capacitatii de watch
dog (monitorizare) in domeniul
politicilor de sanatate si pensii prin
elaborarea Ghidului metodologic
pentru evaluarea politicilor de
sanatate si pensii si Ghidului pentru
evaluarea productivitatii in domeniile
sanatate si pensii.
5.Realizarea a 4 sesiuni de lucru in
vederea constientizarii si promovarii
implicarii ONG-urilor in evaluarea
politicilor publice si a tintelor
nationale ale Strategiei Europa 2020
pentru GT format din cei 100 de
functionari publici.
6.Initierea a 5 initiative de parteneriat
cu institutiile publice vizate prin
proiect.
7.Elaborarea si diseminarea
urmatoarelor Ghiduri metodologice si

-organizarea unei conferinte de
-52 de persoane din cele 12 Cluburi
lansare si promovare a proiectului;
ale organizatiei;
-efectuarea unei analize a nevoilor
-26 de persoane din randul
Cluburilor APD;
membrilor/angajatilor organizatiei; -elaborarea manualului de proceduri
-300 reprezentati ONG si mass-media; privind participarea in procesul de
-240 reprezentanti APL
luare a deciziilor si elaborarea
politicilor publice destinat O

Elaborarea de analize si documente
strategice pentru cresterea gradului
de responsabilizare a institutiilor
publice la nivel local.
Grupul tinta principal vizat direct prin Elaborarea Ghidului de bune practici
proiect este format din personalul
adresate specialistilor privind
implicat in raportarea performantelor, prevenirea si gestionarea situatiilor
monitorizare si evaluare din
de urgenta si a brosurii adresate
administratia centrala (Institutia
cetatenilor.
Prefectului Judetul Constanta si
Achizitionarea, instalarea si punerea
servicii publice deconcentrate) si
in functiune a sistemului de
locala (primarii) cu responabilitati in
videoconferinta si optimizarea
domeniul gestionarii situatiilor de
procedurilor de comunicare
urgenta:
interinstitutionala.
-130 persoane, factori de decizie si
Dezvoltarea, instalarea, testarea si
de executie implicati in raportarea,
punerea in functiune a platformei monitorizarea si evaluarea
instrument de eficientizare a
performantelor caracteristice
programelor de evaluare, raportare,
gestionarii situatiilor de urgenta.
dezvoltare si implementare sisteme
de consultare a cetatenilor si de
comunicare cu acestia.

200 de persoane. GT este format din:
1) 5 angajati ai GEA, 2) 95 de voluntari
ai GEA si 3) 100 de functionari publici,
care lucreaza in institutiile desemnate
responsabile pentru implementarea
PNR 2011 -2013 si care vor fi implicati
in sesiuni de lucru pentru
constientizarea si promovarea
aspectelor specifice Agendei Europa
2020 si a implicarii ONG-urilor in
-Indentificarea si selectia GT (5
managementul politicilor publice, in
angajati, 95 voluntari, 100
special monitorizarea acestora.
functionari).
Voluntarii GEA sunt masteranzi si
-Formarea celor 5 angajati si 95
doctoranzi la facultati sociovoluntari din GT;
economice, care au participat la
- Desfasurarea si evaluarea cursurilor
diferite proiecte ale asociatiei, in
pentru GT format.
special in domeniul monitorizarii si -Dezvoltarea capacitatii de watch dog
realizarii de studii pe tema politicilor
(monitorizare) in domeniul politi
publice. Functionarii publici care vor fi
implicati in activitatile de
constientizare si diseminare isi
desfasoara activitatea in institutii cu
care GEA a colaborat in realizarea a
diferite programe, precum Ministerul
Finantelor (pentru care GEA a
desfasurat o campanie de informare
privind fondurile structurale),
Ministerul Economiei (care a fost
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Aprobat

Aprobat

1

1

2

1.1

1.1

2.2

40365

40208

40478

DEZVOLTARE
COMUNITARA PRIN
PARTENERIAT SOCIAL

persoana juridica de
Asociatia ALMA-RO drept privat si utilitate
publica

Cooperare
Organizatia
interinstitutionala între
Nationala Cercetasii
mediul cercetasesc
Romaniei (ONCR) neguvernamental si
Filiala Brasov Virgil
mediul public între
Onitiu
deziderat si realitate

Imbunatatiirea
proceselor de activitate
ale Agentiei Nationale
de Administrare Fiscale

AGENTIA
NATIONALA DE
ADMINISTRARE
FISCALA

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Badila Adrian
Cristian

Maroti Marcel

BLEJNAR Sorin

021 314 3960

788599202

021 319.98.57

adrian@alma-ro.ngo.ro

contact@cercetasibrasov.ro

Sorin.Blejnar@mfinante.ro

497408.5

493343

8413009.76

487460.33

483476.14

7151058.3

1-Mar-12

1-Mar-12

1-Jun-12

1-Mar-13

1-Mar-13

31-May-14

¿Un plan de implementare actualizat
si definitivat
¿Patru intalniri de lucru ale echipei de
proiect
¿O comisie de evaluare a procesului
de achizitii publice constituita
¿40 participanti la seminarul de
lansare al proiectului
¿Doua conferinta de presa realizate
¿Doua comunicate de presa publicate
¿Sase articole de presa publicate in
Dezvoltarea capacita¿ii organiza¿iilor
presa locala si regionala
neguvernamentale de a realiza
¿Un site al proiectului functional
parteneriate sociale viabile cu
¿200 de afise realizate si postate
autorita¿ile publice locale ¿i de a
¿500 de pliante realizate si distribuite
propune politici publice in beneficiul
¿9 roll-up-uri realizate si postate in
ceta¿enilor.
noua comunitati
¿Un banner realizat si postat la
evenimentele proiectului
¿O diagnoza institutionala elaborata
¿50 de participanti la atelierul de lucru
¿Un pachet de proceduri de
cooperare interinstitutionala ONGAPL realizat
¿6 participanti la vizita de studiu intr-o
localitate din UE
¿ 6 curricula de curs elaborate
¿6 module de instruire livrate
Scopul proiectului consta in cresterea
capacitatii institutiionale si
administrative a celor 25 de filiale ale
ONCR, prin implicare pe parcursul a
peste 8 luni, a 25 lideri de la nivel si
-128 de persoane instruite;
din filialele si 100 de voluntari de la
-un ghid metodologic de comunicare
nivel national si din filialele/centrele
interna si interinstitutionala;
locale ale organizatiei in activitati de
-500 de ghiduri tiparite diseminate in
trainig centrate pe comunicare
45 de filiale ale organizatiei;
interinstitutionala, accesarea de
fonduri nationale si europene,
parteneriat si implicare in procesul
decizional de la nivelul autoritatilor
publice si centrale

10 functionari din cadrul aparatului
central al A.N.A.F. instruiti in
domeniul analizei si reproiectarii
proceselor de activitate, selectia
acestora realizandu-se in principal, din
cadrul directiilor (generale) de
specialitate care gestioneaza
metodologic principalele procese de
Cresterea eficientei operationale prin
activitate ale agentiei.
reproiectarea proceselor de activitate
176 functionari din cadrul aparatului
ale Agentiei Nationale de
central si teritorial al A.N.A.F. instruiti
Administrare Fiscala si elaborarea
in domeniul proceselor de activitate
standardelor de calitate la nivelul
reproiectate la nivelul agentiei si care
serviciilor livrate contribuabililor
vor fi implementate ulterior finalizarii
proiectului.
308 functionari din cadrul aparatului
central si teritorial al A.N.A.F. instruiti
in domeniul managementului calitatii
serviciilor si al aplicarii standardelor
de calitate.

Grupul ¿inta al proiectului este format
din 32 de angajati, membri si
voluntari ai celor trei organiza¿ii
neguvernamentale partenere in acest
proiect.
Asimila¿i grupului ¿inta sunt ¿i 27 de
functionari publici si personal
contractual din institutiile publice
vizate de initiativele parteneriale ale
proiectului.

¿ Realizarea unei diagnoze
institu¿ionale pe doua paliere
( ONG/ APL)
-Atelier de lucru
-Elaborarea pachetului de proceduri
de cooperare interinstitu¿ionala ONGAPL
- Vizita de studii
- Elaborare curricula ¿i acreditarea
cursurilor
-Program de instruire a
reprezentantilor grupului tinta
(membrii ONG+ voluntari)
¿ Pilotarea pachetului de proceduri
de cooperare interinstitu¿ionala ONG
¿ APL
- Crearea unei re¿ele de cooperare
interinstitu¿ionala ONG- APL
- Elaborarea unui ghid de bune
practici
¿ Conferin¿a de diseminare

420 de persoane: 25 coordonatori de
-Activitati de instruire a
la nivel national si din filialele ( centre
coordonatorilor si voluntarilor
locale) ale organizatiei, 220 voluntari
organizatiei;
care activeaza in cadrul organizatiei,
-Activitati de consultare, informare si
30 de membri ai echipei nationale ai
promovare a cooperarii
organizatiei, 50 reprezentanti ai ONGinterinstitutionale;
uri, 94 de reprezentanti ai
-Activitati de informare si publicitate
institutiilor/autoritatilor publice

Catalogul serviciilor livrate
contribuabililor este creat, incluzand
serviciile documentate si clasificate.
Raportul de analiza privind nevoia de
formare profesionala la nivelul
agentiei in domeniul analizei si
reproiectarii proceselor de activitate.
Instruirea in domeniul analizei si
reproiectarii proceselor de activitate a
fost organizata, iar grupul tinta si-a Analiza si reproiectarea proceselor de
insusit cunostintele necesare
activitate
indeplinirii atributiilor de analiza,
Pregatirea implementarii sistemului
modelare si optimizare a proceselor de management al calitatii la nivelul
de activitate.
institutiei
Procesele de activitate ale agentiei
Instruire in domeniile dezvoltarii
sunt identificate; sunt elaborate in
durabile si egalitatii de sanse
mod aplicat harta integratoare a
proceselor de activitate si arhitectura
organizationala.
Procesele de activitate critice precum
si un procent de 50% din celelalte
procese de activitate sunt
identificate, documentate,
reprezentate si descrise in
conformitate cu un standard de
reprezentare acceptat la nivel
international ¿ BPMN, in functie de
criteriile de selectie stabilite.
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Uniunea Nationala a
Organizatiilor
Persoanelor Afectate de
HIV/SIDA (UNOPA)

FEDERATIA
"UNIUNEA
NATIONALA A
ORGANIZATIILOR
PERSOANELOR
AFECTATE DE
HIV/SIDA (UNOPA)"

Dezvoltarea capacitatii
organizatiilor
Asociatia Pro
neguvernamentale de a
Democratia - Club
se implica activ in
Tirgu Neamt
eficientizarea sectorului
public

Capacitate pentru
Urbanism Participativ
Aplicat - CUPA

Asociatia Agentia de
Monitorizare a
Presei

organism
neguvernamental
nonprofit

organism
neguvernamental
nonprofit

organism
neguvernamental
nonprofit

Petre Iulian

0724 355 878

iulian.petre@unopa.ro

486780

471780

1-Apr-12

31-Mar-13

Rezultate generale:
1.A fost stabilit un mecanism de
colaborare si consultare in politicile ce
privesc pacientul intre autoritatile
centrale sau locale si asociatiile de
pacienti din Romania.
2.A crescut capacitatea proprie a
asociatiilor de pacienti din Romania
Stabilirea unui mecanism de
de a colabora cu institutiile
colaborare si consultare in politicile ce
administratiei publice din Romania
privesc pacientul intre autoritatile
3.Asociatiile de pacienti din Romania
centrale sau locale si asociatiile de
sunt implicate intr-o mai mare masura
pacienti din Romania.
in procesul de luare a deciziilor
(inclusiv de elaborare a politicilor din
domeniul sanatatii) la nivel local si
central
4.A fost realizat un schimb de bune
practici si expertiza intre asociatiile de
pacienti din Romania

OS1) Cresterea cunostintelor si a
competentelor resursei umane
apartinand organizatiilor
neguvernamentale referitoare la
relationarea cu institutiile
administratiei publice, pentru un
numar de 280 beneficiari (din cadrul
grupului tinta) din judetele Neamt,
Bacau, Suceava si Iasi pe o perioada
de 11 luni.
BALAN EMANUEL

Toma Mircea
Valentin

744596206

722673633

apd_tgneamt@yahoo.com

mircea3toma@gmail.com

499344

497273

485362.37

487327.54

1-Apr-12

1-Mar-12

31-Mar-13

1-Mar-13

(OS2) Dezvoltarea si implementarea
de mecanisme civice care sa conduca
la imbunatatirea formelor de
colaborare dintre organizatiile
neguvernamentale si institutiile
administratiei publice locale si
judetene din judetele Neamt, Bacau,
Suceava, Iasi si Harghita pe toata
perioada de derulare a proiectului (12
luni).

-Cresterea nivelului de cunostinte si
aptitudini a membrilor organizatiilor
partenere in domeniul politicilor
publice (cu accent pe dezvoltarea
urbana, mecanisme de participare
publica, comunicare publica si interinstitutionala, transparenta
decizionala

Activitatea 1. Managementul
proiectului, rezultate scontate:
9 contracte de munca/contracte de
prestari servicii pe perioada
delimitata;
9 fise ale postului;
Formulare lunare de raportare
(rapoarte de activitate);
Procese verbale de instruire a
personalului din echipa de
implementare;
Fise pontaj;
Procese verbale ale intalnirilor
echipei administrative;
8 conferinte de presa (de inceput si
sfarsit al proiectului in fiecare judet
participant la proiect);
2 comunicate de presa (initial si
final);
20 de reprezentanti ai mass mediei
din cele 4 judete;
50 de aparite in mass media scrisa si
audio-video;
¿Afise ¿ 400 buc
¿Pliante - 1000 buc
¿Brosuri ¿Un singur glas O retea:
ONESP¿¿ 600 buc
¿Ghid practic
pentru partenere,
initierea si va
La nivelul
organizatiilor
creste capacitatea acestora de a se
implica in procese participative si de a
inainta propuneri administratiei
publice cu privire la dezvoltarea
urbana. Acest lucru este posibil in
virtutea cresterii cunostintelor si
expertizei organizatiilor nonguvernamentale in domeniul
politicilor publice. Avand in vedere
faptul ca aceste organizatii activeaza
in cadrul unor coalitii de organizatii
non-guvernamentale (spre exemplu,
Platforma pentru Bucuresti), expertiza
dobandita va aduce beneficii si
organizatiilor neimplicate direct in
proiect.

Beneficiarii directi ai acestui proiect il
reprezinta peste 300 de reprezentanti
(angajati, membri, voluntari) ai
asociatiilor de pacienti din Romania.
Ei vor proveni din peste 150 de
asociatii de pacienti din Romania si
vor participa direct la activitatile
importante ale proiectului (seminarii
de instruire, mese rotunde, Forumul
National al Asociatiilor de Pacienti,
etc.). In acest grup de 300
reprezentanti sunt inclusi:
- cei 88 participanti la seminariile de
instruire pentru asociatiile de pacienti
-Cei 100 de participanti la Forumul
National al Asociatiilor de Pacienti
-Cei 300 reprezentanti ai asociatiilor
de pacienti care vor participa la cele
20 de mese rotunde organizate in 20
de judete ale tarii

Grup tinta: 480 de persoane dintre
care:
-80 persoane certificate curs
perfectionare: Competente comune:
Comepetente sociale si civice
-100 participanti curs: Lobby si
Advocacy;
1. Managementul proiectului
-100 participanti curs: Initiere si
2. Infiintare si dezvoltare Retea
dezvoltare politici publice;
Interjudeteana ONESP
-20 de persoane participante la
3. Derulare programe de instruire
seminarul regional privind
4. Initiere si dezvoltare mecanisme de
mecanismele de consultare dintre
consultare intre ONG-uri si institutiile
ONG-uri si administratia publica.
administratiei publice.
-180 participanti la atelierele de
5. Schimb de bune practici
lucru locale privind mecanismele de
6. Audit proiect
consultare dintre ONG-uri si
administratia publica
(Membri/angajati/voluntari ai ONGurilor: 60 persoane; reprezentanti ai
institutiilor publice locale: 120
persoane).

1. Un numar de 40 de membri din
cadrul organizatiilor partenere, alesi
de catre reprezentantul fiecaruia
dintre parteneri in proiect printr-un
proces de selectie (aplicare prin CV si
scrisoare de intentie).
2. Un numar de aproximativ 30 de
reprezentanti a minim 10 organizatii
non-guvernamentale ce fac parte din
Platfoma ¿Impreuna pentru un oras
mai bun¿, altele decat cele partenere,
care vor participa la seminariile
sustinute de catre expertii straini
Prin activitatile care angajeaza
privind schimbul de bune practici la
administratia publica in dialog direct
nivel international.
cu organizatiile partenere, vor fi
create premizele pentru o colaborare
sustinuta. Organizatiile partenere vor
creste capacitatea de a initia
parteneriate cu autoritati locale si
centrale.
Membrii organizatiilor vor dezvolta

A1 Managementul proiectului
A2 Realizarea pachetului de
promovare a proiectului
A3 Conferinta de lansare si inchidere
a proiectului
A4 Crearea unei sectiuni destinata
proiectului pe site-ul UNOPA si site-ul
COPAC
A5 Realizarea si diseminarea
Catalogului National al asociatiilor de
pacienti
A6 Realizarea unei baze de date cu
asociatiile de pacienti
A7 Organizarea de seminarii pentru
asociatiile de pacienti
A8 Stabilirea unui parteneriat cu
Ministerul Sanatatii pentru realizarea
¿Mecanismului de colaborare si
consultare in politicile ce privesc
pacientul¿
A9 Mese rotunde cu tema
¿Mecanisme de consultare cu
autoritatile publice locale¿
A10 Realizarea si diseminarea
Ghidului Metodologic ¿Mecanisme de
consultare cu autoritatile publice¿
A11 Forumul National al Asociatiilor
de Pacienti

1.Programare detaliata a activitatilor
proiectului si stabilirea procedurilor
de lucru
2.Crearea de materiale de promovare
ale proiectului, lansarea oficiala a
acestuia catre publicul larg.
3.Evaluarea competentelor necesare
in dezvoltarea de politici publice,
management de proiect si
comunicare publica si contractarea
serviciilor de instruire.
4.Organizarea si desfasurarea sesiunii
de instruire pe tema politicilor publice
5.Organizarea si desfasurarea sesiunii
de instruire pe tema managementului
de proiect
6.Organizarea si desfasurarea sesiunii
de instruire Comunicare si PR
7.Realizarea de schimburi bilaterale
de bune practici pornind de la analizadiagnostic a situatiei participarii
publice in dezvoltarea urbana.
Si vizita de lucru a echipei de proiect
8.Monitorizare, redactarea si lansarea
unui raport de monitorizare privind
aplicarea Ord. Min. 2705/ 2010 in
toate orasele resedinta de judet
9.Organizarea si desfasurarea a doua
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40543

40606

40779

Model participativ de
elaborare a politicii
FUNDATIA AID-ONG
publice nationale
privind ONG in Romania

Dezvoltarea unui
mecanism de
monitorizare a
implementarii actiunilor
anticoruptie din cadrul
SNA 2011 -2014 la
nivelul administratiei
publice locale, precum
si promovarea acestuia
în vederea cunoasterii
de catre toate
institutiile implicate

Suport pentru
realizarea activitatilor
de comunicare si
promovare a PO DCA

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Ministerul
Administratiei si
Internelor- DG
pentru Dezvoltarea
Capacitatii
Administrative

organism
neguvernamental
nonprofit

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Lisetchi Mihail

Petru TAGOREAN

MOLDOVAN Paul
Cristian

0722 218 204

021 315 62 96

021-311.38.89

aidong@xnet.ro

tagorean.petru@mai.gov.ro

moldovan.paul@mai.gov.ro

498474

3596974

3000000

486000

3057427.9

2250000

1-Apr-12

1-Jun-12

1-Apr-12

1-Apr-13

31-May-14

31-Dec-15

elaborarea, printr-o activa implicare a
guvernului si a organizatiilor
neguvernamentale interesate, a unui
set de instrumente, metode si a unui
cadru institutional pentru definirea
politicii publice nationale cu privire la
ONG in Romania.

Dezvoltarea unui mecanism de
monitorizare a implementarii
actiunilor anticoruptie din cadrul
Strategiei Nationale Anticoruptie
2011-2014 la nivelul administratiei
publice locale, precum si promovarea
acestuia in vederea cunoasterii de
catre toate institutiile si autoritatile
implicate.

Textul documentului de pozitie
privind relatia stat-ONG este elaborat
Textele a doua coduri de conduita
privind relatia stat-ONG sunt
elaborate
Experienta internationala in domeniu
a fost integrata in procesul de
elaborare a unei politicii publice
nationale privind ONG in Romania
Cele doua documente mentionate
reprezinta baza necesara pentru
constructia coerenta a instrumentelor
unei politici publice nationale
privitoare la ONG in Romania.
Raportul de evaluare a politicii publice
privind ONG in Romania privind
relatia stat-ONG este elaborat
Raportul ofera celor interesati o
perspectiva cuprinzatoare a modului
in care se deruleaza relatiile dintre
stat si ONG la momentul actual,
identificand atat problemele actuale,
cat si solutiile posibile de aplicat in
viitor.
Grupul de lucru ONG pentru relatia
guvern-ONG este constituit si
operational.
Grupul
reprezinta
un partener
legitim,
Rezultat
1. Ghid pentru
dezvoltarea
de planuri de actiune elaborat;
Rezultat 2. Metodologia de
monitorizare a implementarii
actiunilor anticoruptie din cadrul SNA
2011-2014 la nivelul administratiei
publice locale elaborata;
Rezultat 3. Conferinta de lansare a
proiectului organizata;
Rezultat 4. 41 de sesiuni de informare
organizate;
Rezultat 5. 21 de seminarii organizate
Rezultat 5. 4 misiuni tematice de
evaluare la nivelul institutiilor publice
raportoare organizate;
Rezultat 6. 5 exemple de bune practici
anticoruptie la nivelul autoritatilor
administratiei publice locale
identificate si promovate;
Rezultat 7. propuneri de
modificare/completare a prevederilor
legale in vigoare ca urmare a
valorificarii cazuisticii
obtinute/identificate in procesul de
monitorizare a implementarii SNA
2011-2014 la nivelul administratiei
publice locale formulate si transmise
organismelor responsabile cu

-reuniuni ale Grupului de initiativa
- angajatii, membrii si voluntarii ONG
pentru optimizarea relatiei dintre
din Romania in conditiile in care toate
guvern si ONG
ONG din tara sunt vizate direct de
-elaborarea unui raport privind
implementarea si rezultatele
colaborari de tip COMPACT (Marea
proiectului, respectiv, elaborarea unei
Britanie) in diverse tari
politici publice nationale cu privire la
elaborarea unui raport privind politica
ONG in tara noastra. In condit
statutului referitoare la ONG in Roma

Autoritati ale administratiei publice
centrale si locale si institutii publice
(Ministerul Administratiei si
Internelor, Ministerul Justitiei,
Directia Nationala Anticoruptie,
Agentia Nationala pentru Integritate,
ministere, institutiile prefectului,
consilii locale/judetene, primarii) - se
estimeaza ca in activitatile proiectului
vor fi implicati reprezentanti din
cadrul:
- a cel putin 2 ministere;
- 42 institutii ale prefectului;
- cel putin 2000 de unitati
administrativ- teritoriale prin
autoritatile publice de la nivelul
acestora.
Având in vedere faptul ca SNA 20112014 se aproba prin act normativ al
Guvernului aplicarea sa este
obligatorie pentru autoritatile
administratiei publice.
2. Organizatii neguvernamentale ¿
Structurile asociative ale
administratiei publice locale
(Asociatia Municipiilor din România,
Asociatia Comunelor din România,
Uniunea Nationala a Consiliilor

Dezvoltarea mecanismului de
colaborare cu institutiile implicate in
procesul de monitorizare/ raportare
Elaborarea unui ghid pentru
dezvoltarea de planuri de actiune
Elaborarea unei metodologii de
monitorizare a implementarii
actiunilor anticoruptie din cadrul SNA
2011-2014 la nivelul administratiei
publice locale
Desfasurarea unei campanii de
constientizare si informare a
autoritatilor publice cu privire la
metodologia de monitorizare a
implementarii actiunilor anticoruptie,
precum si modalitatea de aplicare
Monitorizarea stadiului de
implementare a SNA 2011-2014 la
nivelul unitatilor administrativ
teritoriale raportoare
Asigurarea promovarii/diseminarii
rezultatelor obtinute in procesul de
monitorizare a implementarii SNA
2011-2014 la nivelul administratiei
publice locale

Printre altele, se vor realiza ¿i:
- Publicarea de comunicate de presa
pe site-ul AM PO DCA, in presa scrisa
¿i audio-vizuala.
Asigurarea de servicii de web design
Scopul proiectului este de a contribui - Materiale informative realizate si
necesare site-ului AM PODCA
în mod eficient la dezvoltarea unui
distribuite.
In conformitate cu Planul de
Organizarea de evenimente de
sistem de promovare si informare a
- Conferin¿e la nivel central si local. comunicare si cu Documentul Cadru
comunicare, instruire, etc.
potentialilor beneficiari, a
- Sesiuni de formare pentru angajatii
de Implementare al PO DCA am
Asigurarea de servicii de publicitate
beneficiarilor cu privire la PODCA si de AM PO DCA in domeniul comunicarii, identificat 3 categorii de ¿grup tinta¿:
Asigurarea de servicii de asisten¿a
a îmbunatati activitatile de
vizite de studiu si schimburi de bune
tehnica ¿i consultan¿a pentru
comunicare ale Autoritatii de
practici,
Beneficiarii PO DCA,
activita¿ile dedicate grupului ¿inta al
Management pentru Programul
- Activitati legate de mass-media:
Personalul AM PO DCA,
PODCA, conform Planului de
Operational Dezvoltarea Capacitatii
- evenimente de publicitate,
Potentialii beneficiari, publicul larg.
comunicare
Administrative" (AM PODCA).
- anun¿uri / comunicate de presa;
- articole in presa;
- interviuri la radio ¿i TV;
- anunturi/articole publicitare;

Aprobat

Aprobat

Aprobat

2

1

1

2.2

1.1

1.1

36664

37595

1413

Eficientizarea furnizarii
serviciilor Oficiului
Roman pentru Adoptii
prin implementarea
unui sistem de
management al
documentelor

Sistemul National de
Combatere a
Criminalitatii
Informatice ¿Cyber
Crime¿

Oficiul Român
pentru Adoptii

autoritate a
administratiei publice
centrale

CENTRUL NATIONAL
DE RASPUNS LA
autoritate a
INCIDENTE DE
administratiei publice
SECURITATE
centrale
CIBERNETICA CERTRO

Elaborarea Strategiei
Ministerul
guvernamentale pentru
Economiei,
autoritate a
îmbunatatirea si
Comertului si
administratiei publice
dezvoltarea mediului de Mediului de Afaceri centrale
afaceri
OI IMM

BOGDAN ADRIAN
PANAIT

021 2301351

secretariat@adoptiiromania.ro

1965900

1671015

8-Feb-12

8-Aug-13

Liviu NICOLESCU

031.620.21.90

-

11103000

9437550

27-Mar-12

27-Mar-14

Cornelia Maria
SIMION

021-2025331

cornelia_simion@minind.ro

3646862.1

3003298.2

8-Apr-09

8-Apr-10

Îmbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor furnizate de catre Oficiul
Roman pentru Adoptii

1 Managementul proiectului
2 Achizitionarea serviciului de
consultanta în domeniul achizitiilor
publice
3 Elaborarea documentatiilor de
atribuire necesare derul¿rii achizitiilor
Grupul tinta al proiectului îl reprezint¿
de bunuri si servicii prevazute în
angajatii din cadrul Oficiului Roman
proiect
-analiza realizata privind tipul de
pentru Adoptii ¿ management
4 Elaborarea unei analize la nivelul
servicii, de date, de informatii cu care
superior, sefi de departamente,
Oficiului Roman pentru Adoptii,
opereaza Oficiul Roman pentru
personal de executie.
privind tipul de servicii, de date, de
Adoptii, precum si procesele interne
Acest grup este format din 35 posturi informatii cu care aceasta opereaza,
-sistemul de management al
dispuse astfel:
precum si analiza proceselor interne
documentelor, dezvoltat si
-2 posturi de management superior
5 Dezvoltarea aplicatiei informatice,
implementat, pe module specifice
-3 posturi de sef departament
pe module, pentru sistemul de
activitatii din cadrul
-30 posturi de executie
management al documentelor,
instalarea si testarea acesteia
6 Instruirea angajatilor din cadrul
Oficiului Roman pentru Adoptii în
vederea utilizarii corespunzatoare a
noului sistem dezvoltat de
management al documentelor

1.Ini¿ierea proiectului
1.1Stabilire componen¿a echip¿
proiect din partea CNRD
1.2.Definitivare ¿i aprobare
metodologie organizare proiect
1.3Achizitia echipamentelor pentru
echipa de monitorizare
Beneficiarul proiectului este Centrului
1.4Achizitia materialelor
National ¿Romania Digitala¿ institu¿ie
1.Managementul proiectului
consumabile
Obiectivul general al proiectului este
public¿ în subordinea Ministerului
2.Servicii de consultanta pentru
2.Derularea procedurilor de achizi¿ii
acela de a crea un cadru de lucru
Comunica¿iilor ¿i Societ¿¿ii
elaborarea raportului si identificarea
pentru serviciile de project
adecvat in vederea cresterii
Informa¿ionale, are rolul de a asigura
situatiei actuale
management
capacitatii de formulare a politicilor
managementul continutului
3.Alcatuirea echipei de experti in
2.1.Realizare ¿i publicare caiet de
publice si de realizare a unei mai bune
informational si al serviciilor de
legislatie si politici publice
sarcini
reglementari si planificari strategice
informare din cadrul portalului e4.Alcatuirea echipei tehnice ¿Cyber
2.2.Primire ¿i evaluare oferte,
prin consolidarea parteneriatelor atat
Romania, de a gestiona si opera
Crime¿ a Romaniei
declarare consultant câ¿tig¿tor
la nivel inter-institutional cat si intre
sistemele informatice prin
5.Achizitia si implementarea
2.3.Negociere ¿i încheiere contracte
institutiile publice si reprezentantii
intermediul carora sunt prestate
infranstructurii de lucru
de furnizare
altor domenii interesati in
serviciile e-guvernare, atenuand
6.Auditul proiectului
3.Managementul de proiect
combaterea criminalitatii informatice.
decalajul digital si colaborand cu
3.1.Planificarea implement¿rii
institutii si organizatii nationale si
proiectului de c¿tre managerul de
internationale in acest sens.
proiect
3.2.Stabilire plan de comunicare de
c¿tre managerul de proiect
3.3.Realizare ¿i publicare caiete de
sarcini
3.4.Primire ¿i evaluare oferte,
declarare furnizori câ¿tig¿tori
Obiectivul general al proiectului este
acela de a îmbunatati capacitatea
Principalul produs generat de proiect
MIMMCTPL (prin DGMAPL) de
va consta în formularea unei Strategii
planificare strategica, analiza,
guvernamentale pentru
Beneficiarul principal al proiectului
monitorizare si evaluare, având ca
îmbunatatirea mediului de afaceri, este reprezentat de Directia Generala
rezultat direct si imediat elaborarea
care va reprezenta baza demersului Mediu de Afaceri si Profesii Liberale
unei Strategii guvernamentale pentru
de îmbunatatire a capacitatii de
din cadrul MIMMCTP, mandatata de
îmbunatatirea de mediului de afaceri,
A1 - Managementul proiectului
planificare strategica, analiza,
Guvern si sustine dezvoltarea
cu scopul de a putea sustine
A2 -Realizarea de studii si analize
monitorizare si evaluare a mediului de
mediului de afaceri si profesiilor
institutional, în acord cu politicile
pentru fundamentarea strategiei
afaceri din România, pentru a putea
liberale în România.
europene si nationale, dezvoltarea si
A3 -Transfer de expertiza catre
sustine institutional, în acord cu
Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt
cresterea competitivitatii
personalul MIMMCTPL si DGMAPL
politicile europene si nationale,
reprezentati în principal de:
întreprinderilor românesti pe piata
A4 -Elaborarea Strategiei
dezvoltarea si cresterea
-Guvernul României prin institutiile
europeana.
Guvernamentale pentru
competitivitatii întreprinderilor
implicate în procesul de reforma si
O1 - Crearea cadrului pentru
îmbunatatirea mediului de afaceri
românesti pe piata europeana.
îmbunatatatire a mediului de afaceri
elaborarea Strategiei pentru
A5 -Dezvoltarea unui sistem de
Totodata, 10 angajati ai MIMMCTPL
si a cadrului de reglementare:
îmbunatatirea de mediului de afaceri
indicatori de monitorizare si evaluare
(5 din cadrul DGMAPL si 5 din alte
ministerele de linie, Agentia Româna
prin analiza situatiei actuale în ceea ce
A6 -Promovare
directii cu responsabilitati în domeniul
pentru investitii straine etc.
priveste mediul de afaceri din
A7 -Audit
sprijinirii mediului de afaceri) vor
-Mediul de afaceri, ca subiect al
România.
A8 -Evaluare si raportare
beneficia de transfer de know-how în
Strategiei;
O2 - Realizarea Strategiei
domeniul sprijinirii mediului de
-Societatea civila prin reprezentantii si
Guvernamentale pentru
afaceri, în urma unei vizite de schimb
în GL.
îmbunatatirea mediului de afaceri
de experienta de 5 zile într-o tara
O3 - Identificarea unui set de
membra a Uniunii Europene cu
indicatori si elaborarea unei
experienta în domeniu.
metodologii pentru monitorizarea si
evaluarea strategiei
O4 -Îmbunatatirea cooperarii inter-

Contractat

Contractat

Finalizat.

1

1

1

1

1.3

1.3

1.3

1.3

2672

1172

1566

3202

TEAM - Training pentru
eficientizarea
administratiei

Administratia
europeana

Program
postuniversitar in
Managementul
Administratiei Publice

Consiliul Judetean
Harghita

Municipiu Resedinta
de Judet Constanta

UNIVERSITATEA
BABES-BOLYAI

Perfectionare continua
CONSIULIUL LOCAL
a personalului APL al
AL MUNICIPIULUI
Municipiul Pascani,
PASCANI
judetul Iasi

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

universitate de stat

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Serban Daniel

Viorica Ani Merla

Dan Tudor Lazar

Grigore
Craciunescu

266.315142

0241 708482

264431361

0232/761022

serban@adjharghita.ro

-

dantlazar@yahoo.com

primar@primariapascani.ro

1363830

232980

1335595.5

392100

1336535

228320.4

1308883.59

384100

30-Apr-09

17-Mar-09

8-Apr-09

8-Aug-09

29-Apr-10

16-Mar-10

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

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

Functionarii publici si personalul
contractual din APL-urile judetelor
Harghita si Covasna

Perfectionarea in 5 domenii a :
- 20 functionari publici din cadrul
Primariei CT
- 130 functionari publici din 13
primarii ce formeaza Zona
Metropolitana CT
- 5 module de training
-150 persoane cu certificate de
calificare
- 110 zile de training efectuate
-

1

1.3

1166

Asociatiea de
dezvoltare
intercomunitara
"Sistemul Urban
Baia Mare"

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

Anton Ardelean

0262/293001

c_ieremia@baiamarecity.ro

350000

343000

-

Functionarii publici din cadrul
autoritatilor administratiei publice
locale, respectiv 676 functionari
publici care isi desfasoara activitatea
in cadrul Primariei Constanta si 341
functionari publici in cadrul celorlalte
13 primarii ce formeaza
Zona Metropolitana Constanta.

7-Feb-11

7-Aug-10

Actualizarea nivelului de pregatire
1. - Raport de cercetare: Strategie de
1.Asigurarea cadrului organizatoric
profesionala a personalului angajat în
Resurse Umane - Diagnoza a
2.Elaborare Strategie de Resurse
APL Pascani în acord cu principalele
necesitatilor de instruire
Umane
reglementari si bune practici
2.- 30 angajati APL Pascani pe 2 grupe
Grupul tinta al proiectului este
3.Sesiunea de instruire a personalului
nationale si europene în domeniul
de 15 persoane participanti la
constituit din 30 angajati APL Pascani
4.Schimb de Bune Practici
administratiei publice si în vederea
Sesiunea de Instruire
5.Diseminarea rezultatelor
îmbunatatirii eficientei
3. - Suporturi de curs elaborate
6.Audit si evaluare finala
organizationale.
4. - Module de instruire derulate

8-Apr-10

2)5 module de instruire a
functionarilor publici: 1. competente
comune (leadership, comunicare,
munca în echipa, orientarea spre
client si autodezvoltare socioCresterea eficacitatii organizationale,
profesionala), 2. achizitiile publice, 3.
în cadrul Asociatiei de Dezvoltare
ECDL, 4. limbi straine, 5.
Intercomunitara "SISTEMUL URBAN
managementul proiectelor
BAIA MARE".
3)Un numar de 21 certificate de
absolvire obtinute de cursanti pentru
fiecare modul finalizat (nota: în cazul
în care unii dintre cursantii au absolvit
deja unele dintre cursurile prevazute
în proiect, acestia vor fi inlocuiti,
pentru cursurile respective, cu alti
colegi din cadrul administratiilor din
care fac parte).
4)Un numar de 410 ore (teorie si
practica) de instruire efectuate
(total/grup tinta)

Finalizat.

Finalizat.

Institutiile/autoritatile din
administratia publica locala si
organismele
-program postuniversitar acreditat in
subordonate acesteia din Regiunea de
managementul administratiei publice;
Dezvoltarea abilitatilor manageriale in
Dezvoltare Nord-Vest (6 judtee), in
-crricula si 8 suporturi de curs
randul personalului cu functii de
speta personalul ce indeplineste
-abonament la baza de date
conducere din administratia publica
conditiile de ocupare a unei functii de
internationala
locala
conducere potrivit reglementarilor in
-abonament la doua publicatii de
vigoare,aproximativ 70 de participanti
specialitate
anual pentru programul
postuniversitar
dezvoltat prin proiectul de fata.

Rezultatele proiectului vor fi:
1)Un numar de 21 functionari publici
instruiti pe parcursul a 6 luni,
constituiti într-o retea interactiva la
nivel regional

RETEA COMUNITARA
INTERACTIVA ÎN
CADRUL SISTEMULUI
URBAN BAIA MARE(URBAN_NETWORK)

1. Informare Publicitate "Transparenta proiectului TEAM"
2. Pregatirea si intocmirea
documentatiei in vederea achizitiei
publice a serviciilor si a achizitiilor
bunurilor
3. Organizarea procedurilor de
achizitie publica
4. Contractare cu firmele castigatoare
- achizitionarea cursurilor
5. Contractare cu firme castigatoare
pentru achizitionarea echipamentelor
informatice si mobilierului
6. Pregatirea cursurilor de formare
7. Cursuri la nivelul zonelor din
Harghita pentru angajatii consiliilor
locale
8. Cursuri pentru angajatii consiliilor
judetene Harghita si Covasna
9. Training pentru angajatii din
conducerea consiliilor judetene
Harghita si Covasna
10. Monitorizare cursuri
11. Examinarea participantilor
12. Evaluarea rezultatelor
13. Studiu - Proiectul TEAM
14. Controlul financiar si monitoring

-studiu,
-conferinte,
-vizite de studiu,
-elaborare curricula,
-elaborare suport de curs.

Finalizat.

Finalizat.

Proiectul vizeaza instruirea unui
numar de 21 functionari publici din
cadrul Primariilor unitatilor
administrative, membre ale SUBM,
acesti functionari reprezentând
grupul tinta al proiectului..
Desemnarea functionarilor s-a facut
de catre Primarul fiecarei unitati
administrativ teritoriale, dupa
urmatorul algoritm: Municipiul Baia
Mare - 3 persoane, cele 5 orase-câte 2
persoane fiecare, cele 8 comune-câte
o persoana fiecare.
Aceasta alocare de resurse umane a
tinut cont, în primul rând de marimea
unitatii administrative, respectiv de
necesarul de resurase umane alocat
în acest domeniu la nivelul primariei
respective.

-1. Managementul proiectului
- 2. Constituirea si dotarea retelei
interactive
- 3. Instruirea retelei de resurse
umane
- 4. Realizarea unui portal web (în
realizare) + publicitate proiect
- 5. Realizarea unor schimburi de
experienta in cadrul retelei int

Finalizat.

1

1

1

3

1.3

1.1

1.1

3.1

1192

1349

3194

2512

Elaborarea unor
programe
postuniversitare de
dezvoltare manageriala
a personalului cu functii
de conducere din
administratia publica

Universitatea A.I.
Cuza Iasi

Pasi spre o dezvoltare
durabila- Elaborarea
Consiliul Local al
strategiei de dezvoltare Municipiului Lugoj
a municipiului Lugoj

universitate de stat

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Elaborarea strategiei de
Asociatia Zona
dezvoltare pentru Zona
asociatie de dezvoltare
Metropolitana Tirgu
Metropolitana Tirgu
intercomunitara
Mures
Mures

Ministerul
Sprijinirea functionarii
Administratiei si
AM PO DCA prin
Internelor- DG
dotarea cu materiale de pentru Dezvoltarea
comunicatii si IT
Capacitatii
Administrative

autoritate a
administratiei publice
centrale

Mihaela Onofrei

Boldea Francisc
Constantin

Vajda MáriaErzsébet

Florin Dinu

232.201429

0256/352240

0722-183184

0213037080
int.11137

onofrei@uaic.ro

contact@primarialugoj.ro

metropolitan@cjmures.ro

florin.dinu@mira.gov.ro

861382.22

222910

285391

269724.08

844154.58

218450

279683.18

202293.06

8-Apr-09

8-Apr-09

15-Jun-09

16-Mar-09

7-Apr-11

8-Apr-10

14-Jun-10

16-Aug-11

Formarea si dezvoltarea de
100 absolventi program formare
competente decizionale ale
continua
aprox. 200 persoane:
personalului cu functii de conducere
2 dezbateri stiintifice
- 45 din serv deconcentrate
din administratia publica, prin
40 articole si studii de specialitate
- 47 din institutiile subord. Consiliului
consolidarea capacitatii sustinute de
50 lucrari stiintifice
Judetean
instruire in cadrul unui program de 1 ghid de instrumente si bune practici
- 99 primari
pregatire postuniversitara.
in procesul decizional

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.

Dezvoltare socio - economica
strategica

1. o Strategie de Dezvoltare a
Municipiului Lugoj pentru perioada
2009 - 2013
2. 1.000 de exemplare tiparite din
Strategia de Dezvoltare a Municipiului
Lugoj
3. 2.000 de exemplare tiparite din
rezumatul
Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Lugoj
4. 5 comunicate de presa publicate
contra cost într-un cotidian regional
5. 2 bannere
6. 4 afise A2
7. 2 cursuri tematice de instruire
8. minim 50 de persoane instruite în
protectia mediului si egalitatea de
sanse
9. echipament IT: 1 imprimanta color
A3, 2 statii de lucru (2 monitoare TFT
de 19 inci, 2 unitati centrale), 2 licente
sistem de operare, 2 licente programe

Principalul rezultat al proiectului va
consta in existenta strategiei de
dezvoltare pentru zona metropolitana
Tirgu-Mures.
Un alt rezultat consta in pregatirea
unui numar de 30 de persoane din
cadrul autoritatilor administratiei
publice (5 zile curs la care se adauga
20 zile de follow-up/instruire on-thejob) in domeniul gandirii si planificarii
strategice durabile.
Un alt rezultat al proiectului il
constituie elaborarea studiului
referitor la potentialul economic al
zonei, cu detalii despre fiecare
localitate.

1. Autoritatile publice locale - Cosiliul
Local al Municipiului Lugoj, Primaria
Municipiului Lugoj;
2. Institutiile de pe raza municipiului
Lugoj din domeniile: economic (agenti
economici), sanatate si asistenta
medicala, asistenta sociala, protectia
mediului, turism, cultura, sport
3. Organizatiile neguvernamentale din
Lugoj
4. Organizatiile si asociatiile
profesionale din Lugoj

Principalele grupuri tinta vizate in
mod direct de proiectul propus sunt
Asociatia Zona Metropolitana TtrguMures si implicit cele 14 Administratii
Publice membre ale asociatiei Consiliul Judetean Mures, municipiul
Tirgu-Mures, orasul Ungheni si
comunele Acatari, Ceuasu de Campie,
Corunca, Craciunesti, Cristesti, Ernei,
Gheorghe Doja, Livezeni, Panet,
Sancraiu de Mures, Sângeorgiu de
Mures si Sânpaul.

Rezultatele preconizate ale
proiectului la încheierea perioadei de
implementare a acestui sunt:
- Achizitionarea de echipamente IT si
audio video, dupa cum urmeaza:
- scaner x 3
- Sistem Boxe x 1
- Laptop x 3
- Videoproiector x 1
- Ecran de proiectie x 1
- Card memorie aparat foto x 2
- Camera video x 1
Sprijin pentru implementarea,
Grupul tinta vizat de implementarea
- Reportofon x 2
managementului general si evaluarea
proiectului este reprezentat de întreg
- Multifunctional laser monocrom A4
PO DCA si pentru pregatirea
personalul AM PO DCA, în numar de
fara fax duplex x 5
urmatorului exercitiu de programare
60 de persoane.
- Monitor LCD 17inchs x 8
- Unitate de stocare externa x 3
- UPS statie de lucru x 26
- Multifunctional laser monocrom A4
cu fax duplex x 3
- Imprimanta laser monocrom A4
duplex x 3
- Imprimanta laser color A3 duplex x 1
- Camera foto x 2
- Statii de lucru x 8
- UPS server x 2
- Achizitie echipamente IT si licente
software pentru aplicatia StruContab

Finalizat.

1. Întrunirea echipei de proiect.
Conferinta de presa de lansare a
proiectului. Comunicat de presa de
lansare a proiectului
2. Promovare, mediatizare, publicitate
3. Promovare, mediatizare, publicitate
4. Achizitii publice
5. Întâlnire informativa a
administratiei publice lugojene cu
principalii actori locali
6. Curs tematic de instruire Protectia
mediului -Factor primordial în
dezvoltarea durabila a municipiului
Lugoj
7. Curs tematic de instruire Egalitatea
de sanse si de tratament
8. Dezbatere publica cu tema
Strategia de dezvoltare a municipiului
Lugoj
9. Elaborarea Strategiei de dezvoltare
a municipiului Lugoj
10. Dezbaterea si aprobarea
Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Lugoj de catre Consiliul
Local Municipal
11. Tiparirea Strategiei de Dezvoltare
a Municipiului Lugoj
12. Prezentarea multimedia a
1Managementul de proiect
2Logistica proiectului
3.Contractarea activitatii de
elaborare a strategiei de dezvoltare
al Zonei Metropolitane Tirgu Mures
4.Organizarea de workshop de
identificare si sinergizare a strategiilor
locale existente ale membrilor
Asociatiei Zonei Metropolitane Tirgu
Mures
5.Elaborarea strategiei de dezvoltare
a Zonei Metropolitane Tirgu Mures
6.Pregatirea personalului in
domeniul gandirii si planificarii
strategice durabile
7.Informare si consultarea
comunitatilor
8.Raportari si cereri de plata
9.Auditul financiar al proiectului

1. Implementarea si monitorizarea
proiectului
2. Analiza necesar echipamente IT,
audio video si a celor existente
3. Publicare anunt privitor la
lansarea proiectului pe pagina de web
AM PO DCA
4. Achizitie echipamente IT
5. Achizitie echipamente IT si licente
software
pentru aplicatia StruContab Oracle
6. Achizitie cursuri de instruire pentru
sistem Oracle
7. Reevaluare necesar echipamente IT
si audio video
8. Achizitie echipamente IT si audio
video
9. Publicare anunt privitor la
lansarea proiectului pe pagina de web
AM PO DCA
10. Auditarea proiectului

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

1.3

1182

Administratia publica in
slujba cetateanului

1

1.3

1162

Management
performant, eficienta
bugetara si formare
continua în
administratia publica
locala din regiunea
Dobrogea

1

1.3

1152

Îmbunatatirea calitatii
servicilor in
administratia publica
locala din judetul Bacau

1

1

1.3

1.3

Autoritatea
Nationala pentru
Sport si Tineret

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Asociatia de
asociatie de dezvoltare
dezvoltare durabila
intercomunitara
a judetului Tulcea

Judetul Bacau

1167

Retea manageri de
proiecte în unitatile
admnistrativ teritoriale
din judetul Vrancea

1203

Promovarea achizitiilor
publice ecologice prin
crearea unui cadru
Ministerul Mediului
favorabil pentru
si Padurilor
instruirea achizitorilor
publici

INSTITUTIA
PREFECTULUI
VRANCEA

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Antoaneta
Constantin

antoaneta.constantin@ansitroma

1780000

1744400

30-Apr-09

29-Apr-10

Danut Dragan

0240/518001

addjtulcea@cjtulcea.ro

1144356

1121468.88

8-Apr-09

8-Apr-10

Obiectivul general al proiectului este
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
conducatorilor autoritatilor locale la
nivel de comuna.

Mihail Raul Silviu

0234 537200

piu@csjbacau.ro

1532866.1

1502208

20-Mar-09

19-Mar-10

Cresterea calitatii actului de
administratie publica - îmbunatatirea
calitatii si eficientei furnizarii
serviciilor publice

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a Serban Iulia Mirela
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

0740.251.462

550 persoane cu diferite competente
Sa contribuie la o imbunatatire
dobandite;
duarabila a capacitatii administratiei
1 ghid privind metodologia de
publice din Romania prin realizarea
consultare cu mediul asociativ de
unor imbunatatiri de structura si
tineret;
proces ale managementului ciclului de
1 instrument privind finantarea
politici publice.
initiativelor tinerilor din bugetul local
si central

Anamaria Stroia

0237234000, int.
36

021 3125507

integrareprf@vrancea.info

anamaria.stroia@mmediu.ro

474277.4

803463.49

403135.79

787394.22

8-Apr-09

13-Apr-09

8-Apr-10

12-Apr-10

Cre;terea eficacitatiii organizationale
a administratiei publice prin
îmbunatatirea de structura si proces
SCOP: Îmbunatatirea pregatirii
profesionale a personalului din 43 de
unitati administrativ teritoriale si
Institutia Prefectului judetul Vrancea
în domeniile Managementul
proiectelor, Achizitii publice, ECDL.

Cresterea gradului de constientizare
a impactului favorabil asupra mediului
inconjurator a achizitiilor ecologice
prin formarea de formatori la nivelul
administratiei publice centrale si
diseminarea de instrumente, metode
si bune practici in domeniu.

-550 persoane, angajati ai structurilor
adm publice centrale si locale:
- 50 de la ANSIT;
- 100 de la Autorit. Nat. pt Tineret si
Directiile Judetene pt Tineret;
- 50 de la Agentia pt Sprijinirea
Studentilor si Casele de Cultura ale
Studentilor;
- 350 din

- achizitii publice
- 8 cursuri, 24 sesiuni
- realizare instrument privind
fininatarea initiativelor tinerilor
- realizare ghid
- 2 mese rotunde
- diseminare rezultate
- evaluare finala

Proiectul va avea ca grup tinta vizat
direct functionari publici de
conducere si de executie din 108
unitati administrativ teritoriale din
judetele Tulcea si Constanta, dupa
cum urmeaza:
-În domeniul management financiar
vor fi instruite 208 persoane / câte
doua din fiecare primarie din judetele
- ORGANIZARE ACTIVITATI PROIECT
Tulcea si Constanta. Acestea vor fi
- R1. Echipamente achizitionate: 3
- ORGANIZARE SEMINARII
managerul financiar al respectivei
notebokuri cu licente windows
"MODERNIZAREA ACTIVITATILOR
incluse, 2 videoproiectoare, 1 aparat unitati administrative si o persoana
ADMINISTRATIILOR PUBLICE LOCALE
foto, 1 copiator color, 1 autoturism din managementul superior - primarul
DIN JUDETELE TULCEA SI
sau secretarul primariei.
leasing, 3 flipchart, mobilier
CONSTANTA"
-În domeniul managementul
- R2. Doua seminarii regionale (Tulcea
- ELABORARE MATERIALE DE
proiectelor vor fi instruite 104
si Constanta) de promovare a
INFORMARE SI PROMOVARE
functionari publici si personal
proiectului
- REALIZARE ANALIZE/ DIAGNOZE
contractual din tot atâtea primarii, cu
-R
ORGANIZATIONALE PENTRU TOAT
atributii în promovarea strategiilor de
management de proiect, conform
Legii 339/2007.
-În domeniul achizitii publice va fi
instruit câte un functionar din fiecare
primarie, în total 104, din
compartimentul de achizitii publice
înfiintat conform normelor OUG
34/2005
-Pentru certificarea ECDL vor fi
- constituirea echipei de implem. a
12 sesiuni de instruire
proiectului
2 cursuri certificate CNFPA
- asigurarea bazei materiale a
Angajatii primariilor (functionari
680 functionari instruiti
proiectului
publici si personal contractual) din
14 ghiduri elaborate pt admin.locale
- structurarea bazei de date cu grupul
cele 93 unitati administrativ
care vor cuprinde toate informatiile
tinta si selectarea propriu-zisa a
teritoriale de pe raza jud. Bacau
tehnice din proiect pt popularizarea
grupului tinta
standardelor si in alte locatii.
- organizarea si derularea a 2 cursuri
certificate si a 12 sesiuni de instr
Rezultatul final proiectului consta în
Reteaua de manageri de proiect
profesionalizati din cadrul Institutiei
Prefectului si a celor 40 de unitati
administrativ teritoriale din judetul
Vrancea, atins prin realizarea
urmatoarelor rezultate specifice
(livrabile):
-o analiza a situatiei existente pâna la
depunerea cererii de finantare
-Un eveniment de lansare proiect
realizat
-Un comunicat lansare proiect
difuzat
-6 experti formatori în domeniile
Managementul Proiectelor, Achizitii
Publice si ECDL selectati si angajati
-3 module de training desfasurate în
domeniile Managementul Proiectelor,
Achizitii Publice si ECDL
-1 sectiune desfasurata de instruire în
domeniul problemelor de mediu
-1 sectiune desfasurata de instruire
dedicata constientizarii si promovarii
conceptului de egalitate de sanse
-50 de membri ai grupului tinta
evaluati în domeniul Managementul
Proiectelor
- 40 achizitori publici formati si
certificati
- 2 module de formare
- 1 ghid pt sustinerea de sesiuni de
training in dom. achiz.pbl.ecologice
tiparit in 150 exemplare A4, full color
- 1 analiza-diagnostic privind
considerarea aspectelor ecologice in
doc

Rezultatul final proiectului consta în
Reteaua de manageri de proiect
profesionalizati din cadrul Institutiei
Prefectului si a celor 40 de unitati
administrativ teritoriale din judetul
1. Analiza situatiei existente pâna la
Vrancea, atins prin realizarea
momentul depunerii cererii de
urmatoarelor rezultate specifice
finantare
(livrabile):
2. Demarare si lansare proiect
-o analiza a situatiei existente pâna la
3. Selectare experti formatori prin
depunerea cererii de finantare
cerere de oferta
-Un eveniment de lansare proiect
4. Desfasurarea cursului de
realizat
Managementul
-Un comunicat lansare proiect
proiectelorDesfasurarea modulelor
difuzat
ECDL - Complet
-6 experti formatori în domeniile
5. Desfasurarea cursului de Achizitii
Managementul Proiectelor, Achizitii
publice
Publice si ECDL selectati si angajati
6. Achizitionare servicii informatice
-3 module de training desfasurate în
7. Informare, comunicare si
domeniile Managementul Proiectelor,
publicitate pentru proiect
Achizitii Publice si ECDL
Audit
-1 sectiune desfasurata de instruire în 8. Închiderea oficiala a proiectului
domeniul problemelor de mediu
9. Managementul proiectului
-1 sectiune desfasurata de instruire
dedicata constientizerii si promovarii
conceptului de egalitate de sanse
-50 de membri ai grupului tinta
evaluati în domeniul Managementul
Proiectelor

personalul administratiei publice
centrale

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

1

1

1

1.1

1.3

1.3

1.1

1243

Intarirea capacitatii
Ministerul
institutionale de
Economiei,
autoritate a
management a
Comertului si
administratiei publice
reformei privind
Mediului de Afaceri centrale
imbunatatirea mediului
OI IMM
de afaceri din Romania

1326

Investind în oameni,
investim în viitorul
orasului nostru

1595

Instruirea personalului
din cadrul a noua
autoritati ale
administratiei publice
locale din judetul Bihor

1276

Municipiul Adjud

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

ORASUL SACUIENI

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Elaborarea Strategiei
Ministerul
guvernamentale pentru
Economiei,
autoritate a
dezvoltarea sectorului
Comertului si
administratiei publice
IMM, in perioada 2009- Mediului de Afaceri centrale
2013
OI IMM

Cornelia Maria
Simion

Daniela GOIAN

Kiss Sandor Elek

Jozsef CSAKA

021/2025331

0237.641.908

0740.954.421

021.335.2620

cornelia_simion@minind.ro

goiandaniela@yahoo.com

kissselek@yahoo.com

csaka.jozsef@mimmc.ro

4567432

338827

454980

3547000

4476083.36

332050.46

445880.4

3476060

-

13-Mar-09

13-Mar-09

8-Apr-09

-

Cresterea capacitatii MIMMCTPL (prin
DGMAPL) de initiere si implementare
a politicilor guvernamentale din
domeniul mediului de afaceri,
2.Identificarea si testarea unor
metode de îmbunatire a mediului de
afaceri (transparenta administrativa,
codurile de bune practici, încurajarea
si sprijinirea initiativei antreprenoriale
etc.), inclusiv prin parteneriate de tip
public-privat;
3.Consolidarea mecanismului de
dialog între DGMAPL, SGG-UPP,
celelalte institutii ale statului
implicate în procesul de îmbunattire a
mediului de afaceri si reprezentantii
mediului de afaceri pentru cresterea
eficientei si impactului Grupului de
lucru coordonat de DGMAPL (din care
fac parte SGG-UPP, ministerele de
linie, reprezentanti ai mediului de
afaceri si societaii civile).

12-Mar-10

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

12-Mar-10

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 din judetul Bihor.

7-Apr-10

De a imbunatati capacitatea
institutionala a MIMMCTPL - prin
structurile cu responsabilitate in
domeniul intreprinderilor mici si
mijlocii - de a dezvolta proiecte
strategice pentru evolutia sectorului
IMM din Ro in directii prioritare pt
actualul
stadiu de dezvolt, prin realizarea
Strategiei guvernam pt sprijinirea
IMM-urilor pt perioada 2009-2013 si a
Planului de implementare a acesteia.

1. Instruire
În acest sens, implementarea acestui
proiect se va concretiza, în primul
rând, în dezvoltarea resurselor umane
ale MIMMCTPL - DGMAPL ale SGG si
ale ministerelor implicate în Grupul de
Lucru pentru Mediul de afaceri, prin
transferul de expertizei bune practici
si prin organizarea unor sesiuni de
instruire si formare de formatori, care
1. Directia generala Mediu de Afaceri
vor aborda teme precum: cadrul de
si Profesii Liberale din cadrul
reglementare în domeniul mediului
MIMMCTP
de afaceri din România pe Piata
2. Secretariatul General al GuvernuluiInterna a Uniunii Europene,
Unitatea de Politici Publice
parteneriatul cu mediul de afaceri si
3. Reprezentantii celorlalte ministere
dialogul inter-institutional,
de linie in Grupul de Lucru pentru
parteneriatul public-privat etc.
Mediulo de Afaceri (GL)
2. Analiza si evaluare
- identificarea si testarea unor
metode de îmbunatire a mediului de
afaceri (transparenta administrativa,
codurile de bune practici, ghisee
unice, încurajarea si sprijinirea
initiativei antreprenoriale etc.),
inclusiv prin parteneriate de tip publicprivat;
- elaborarea unui proiect pilot de
evaluare ex-ante a impactului unor 120 de participanti, angajati in cadrul
Primariei municipiului Adjud, judetul
Vrancea, vor lua parte la sesiunile de
instruire organizate si desfasurate in
cadrul proiectului, dupa cum
urmeaza:
- 10 participanti la sesiunea de
instruire nr 1. Ocupatiile de Manager
al sistemelor calitatii si Auditor în
domeniul calitatii;
- 1 sesiune de instruire organizata si
- 10 participanti la sesiunea de
desfasurata pentru Ocupatiile de
instruire nr 2. Ocupatia de Manager
Manager al sistemelor calitatii (Cf.
de proiect;
Cod COR: 242303) si Auditor in
- 10 participanti la sesiunea de
domeniul calitatii (Cf. Cod COR:
instruire nr 3. Ocupatia de Expert in
242301);
domeniul achizitiilor publice;
- 1 sesiune de instruire organizata si
- 40 participanti la sesiunea de
desfasurata pentru Ocupatia de Ma
instruire nr 4. pentru dobandirea de
competente pentru Limba engleza;
- 40 participanti la sesiunea de
instruire nr 5. pentru obtinerea
Permisului european de conducere a
calculatorului (ECDL);
- 10 participanti la sesiunea de
instruire nr 6. dobandirea de
competente in domeniul Planificarii
strategice la nivelul autoritatilor
locale;
- minim 16 persoane vor obtine
permisul ECDL Start
grupul tinta este reprezentat de
- minim 29 persoane vor obtine
personalul a 9 autoritati ale
certificatul ECL pentru limba engleza
administratiei publice locale din
- minim 32 persoane vor obtine
judetul Bihor, parteneri in cadrul
certificat de absolvire pentru ocupatia
acestui proiect, reprezentand in total
de Manager de proiect, conform cod
121 persoane.
COR
- minim 20 persoane vor o

9 studii realizate
17 consultari
60 persoane instruite
1 strategie
1 plan de actiune
1 metodologie evaluare si
monitorizare

Beneficiari directi: personalul din
MMMCTPL si din cadrul oficiilor
teritoriale pt IMM si Cooperatie.
Beneficiari indirecti: autoritati ale
adm pub centrale, agentii, structuri
implicate in sprijinirea IMM-urilor,
organizatii de
IMM, persoane fizice/intreprinzatori

1. Activiati de management proiect
2.Initierea proiectului
3.Achizitii logistice
4. Activitati de formare/
instruire
5. Transfer de expertiza si bune
practici
6. Elaborarea de studii
7.Tiparire si multiplicare studii
8. Întarirea dialogului cu mediul de
afaceri autohton
9. Întarirea dialogului la nivel interinstitutional în special în ceea ce
priveste monitorizarea implementarii
Planului de Actiuni 2008-2009
10. Cooperare regionala si corelarea
cu alte initiative si programe
internationale
11. Mediatizarea activitatii
MIMMCTPL - DGMAPL în ceea ce
priveste îmbunatatirea mediului de
afaceri
12. Organizare conferinte de presa
13. Elaborare/ Tiparire materiale
14. Achizitie servicii audit
15. Raportare

Finalizat.

Selectarea participantilor la sesiunile
de instruire, organizarea si
desfasurarea procedurilor de achizitii
publice, desfasurarea sesiunilor de
instruire, diseminarea rezultatelor,
realizarea auditului proiectului.

Finalizat.

Finalizat.

- evaluarea cadrului strategic actual
- consultarea stakeholderilor
- elabirarea strategiei pt perioada
2009-2013 si a planului de actiuni
aferent
- evaluarea ex-ante a strategiei
- elaborarea unui set de indicatori de
evaluare si monitorizare a strategie

Finalizat.

1

1

1

1.3

1.1

1.3

1202

1174

1315

Cresterea nivelului de
pregatire profesionala a
angajatilor primariei
orasului Odobesti,
judetul Vrancea

Strategia de dezvoltare
durabila a judetului
Bacau - Instrument de
lucru pentru
administratie

Primaria orasului
Odobesti

Judetul Bacau

Programe de pregatire
postuniversitara
Academia de Studii
adaptate la nevoile din
Economice
administratia publica
româneasca

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

universitate de stat

Musca Valentin

Mihaila Raul Silviu

Prof. Univ. Dr.
Marius PROFIROIU

748886301

0234-537200

021-319.19.01

valentin_musca@yahoo.com

raul@csjbacau.ro

profiroiu@gmail.com

357315

1455642.6

1266748.3

350169

1237296.21

1241413.3

17-Mar-09

30-Apr-09

8-Apr-09

17-Mar-10

30-Apr-10

8-Apr-11

Pregatirea profesionala a personalului
din cadrul primariei Odobesti in
domenii cheie, care vor sprijini
imbunatatirea capacitatii
organizatorice si implementarea
politcilor publice la nivel local.

8 sesiuni de instruire
140 de participanti instruiti
echipamente IT
mobilier
minim 70% dintre participanti isi
primesc atestatele de ECDL Start

140 de participanti la sesiuni de
instruire, angajati ai primariei
Odobesti.

R1 - derularea a 2 serii de curs in
domeniul Elaborarii Strategiilor Locale
de Dezvoltare;
Dezvoltarea capacitatii de planificare
Angajatii primariilor celor 93 de
R2 - elaborarea a 10 strategii locale de
strategica pentru perioada 2009 unitati administrative teritoriale de pe
dezvoltare pentru 10 unitati
2021 la nivelul autoritatilor locale din
raza judetului Bacau, indiferent daca
administrativ teritoriale;
judetul Bacau în vederea îmbunatatirii
au statutul de functionar public sau
R3 - elaborarea profilului monografic
performantei administrative.
personal contractual.
al judetului Bacau;
R4 - evaluarea Ex-post a strategiei de
dezvoltareaferenta PATJ

Cresterea gradului de formare si
perfectionare a personalului din
administratia publica centrala si
locala.

Grupurile vizate în mod direct sau
indirect de rezultatele acestui proiect
sunt urmatoarele:
-institutii / autoritati din
administratia publica centrala si locala
-personalul de conducere din
structurile administratiei publice
- Patru sesiuni de dezbateri sustinute
centrale si locale
în vederea optimizarii instrumentului
de colectare a informatiilor de la
Prin programele de pregatire a
reprezentantii administratiei publice
functionarilor de conducere, proiectul
locale si centrale.
contribuie în buna masura la
- Studiul privind nevoile de formare
cresterea gradului de profesionalism a
postuniversitara în domeniul
acestora. Aceasta categorie este
administratiei publ
asimilata functionarilor publici si
personalului contractual care vor
aplica cunostintele de administratie
publica si management în institutiile si
celelalte structuri ale administratiei
publice centrale si locale.

Formarea si consolidarea eschipei de
proiect
Asigurarea managementului
proiectului
Lansarea si promovarea proiectului
Selectarea participantilor la sesiunile
de instruire
Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitie publica
Desfasurarea sesiunilor de instruire
Realizarea unui plan de formare si
perfectionare profesionala
Diseminarea rezultatelor proiectului
Realizarea auditului proiectului
A1 - constituirea echipei de
implementare a proiectului;
A2 - asigurarea bazei materiale a
proiectului;
A3 - structurarea bazei de date cu
grupul tinta;
A4 - elaborarea documentelor de
lucru;
A5 - analiza nevoilor si a potentialului
pe sectoare;
A6 - elaborarea si multiplicarea
profilului monografic al judetului
Bacau;
A7 - activitati de consultare a
populatiei cu privire la strategia de
dezvoltare;
A8 - training - elaborarea strategiilor
de dezvoltare locala;
A9 - concepere si editare Ghid pentru
elaborarea strategiilor de dezvoltare
locala;
A10 - elaborarea a 10 strategii locale
de dezvoltare;
A11 - elaborarea strategiei de
dezvoltare durabila a judetului Bacau;
A12 - Multiplicare Ghid elaborare
strategii;
A13
Constituirea
uneide
retele
on-line
1. -Formarea
echipei
proiect
si
operationalizarea sediului în care
aceasta îsi va desfasura activitatea.
2. Lansarea proiectului în cadrul a
doua conferinte organizate de
Facultatea de Management din cadrul
Academiei de Studii Economice (ASE)
si Facultatea de Stiinte Politice,
Administrative si ale Comunicarii din
cadrul Universitatii Babes-Bolyai
(UBB)
3. Întâlniri organizate în vederea
stabilirii sectiunilor "Studiului privind
nevoile de formare postuniversitara în
domeniul administra¿iei publice din
România" si atribuirea de sarcini
pentru elaborarea acestuia
4. Stabilirea domeniilor prioritare de
cercetare (institutii/autoritati ale
administratiei publice centrale si
locale, agentii, structuri
deconcentrate) si elaborarea
chestionarelor privind identificarea
nevoilor de formare a functionarilor
publici din administratia centrala si
locala.
.......
20. Selectia participantilor la

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

1.3

2482

Reforma incepe cu
investitia in oameni

1

1.3

2991

Dezvoltarea capitalului
uman si a capacitatii
administrative in cadrul
Consiliului Local Turceni

1

1.1

3135

INSTITUTIA
PREFECTULUI
JUDETUL BRAILA

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Iuliana NEAGU

0239.693.941

iuliana.neagu@prefecturabraila

357100

349958

8-Apr-09

7-Feb-10

Consiliul Local al
Orasului Turceni

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Bicau Costin

0745.300.571

bicau_costin@yahoo.com

785966

770246.68

8-Dec-08

8-Dec-09

Strategia de dezvoltare
sociala a localitatilor
Asociatia
membre in Asociatia Intercomunitara de asociatie de dezvoltare
Moldovan Nicolaie
Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia
intercomunitara
Dezvoltare Alba Iulia - AIDA
AIDA

0258/818.488

moldovan.nicolaie@gmail.com

847505

830550

9-Dec-08

9-Mar-09

Proiectul "Reforma incepe cu
investitia in oameni" are un grup tinta
structurat pe doua niveluri:
institutional si personal:
- institutional - Institutia Prefectului
Judetul Braila si cele doua servicii
publice comunitare din subordine
(Serviciul Comunitar de Evidenta si
Eliberare a Pasapoartelor Simple si
Serviciul Comunitar -Regimul
- 4 module de instruire: management
Permiselor de Conducere si
de proiect, acquis comunitar si
organizarea achizitiilor publice,
legislatie armonizata, management Inmatriculare a Vehiculelor) si 43 UAT- organizarea conferintei de lansare,
Intarirea culturii organizationale si
uri din judetul Braila;
relatii cu clientii, management
desfasurarea activitatilor de training,
intarirea capacitatii instututionale a
- personal - 143 de functionari
strategic
evaluarea participantilor, a
Institutiei Prefectului Judetul Braila si
(publici, publici cu statut special si
- 48 de functionari instruitiiîn
furnizorului de formare si atribuirea
a 43 de UAT-uri din judetul Braila.
domeniul management de proiect contractuali) din administratia publica
certificatelor de absolvire,
din judetul Braila, astfel:
- 63 de functionari instruiti in
organizarea conferintei de inchidere.
- 57 persoane din cadrul Institutiei
domeniul acqu
Prefectului Judetul Braila si cele doua
servicii publice comunitare
subordonate (Serviciul Comunitar de
Evidenta si Eliberare a Pasapoartelor
Simple si Serviciul Comunitar -Regimul
Permiselor de Conducere si
Inmatriculare a Vehiculelor),
- 43 persoane angajate pe postul
de manager de proiect din cadrul a 43
de UAT-uri din judetul Braila,
1. o firma selectata si contractat
2. 1 set de documentatie pentru
obtinerea finantarii nerambursabile
3. 1 contract de finantare semnat
1. Selectarea firmei prestatoare de
4. 1 echipa de proiect desemnata
servicii de consultanta pentru
5. necesarul de instruire intocmit
realizarea documentatiei.
6. lista participantilor
2. Realizarea documentatiei pentru
7. 2 anunturi in presa regionala; 2
obtinerea finantarii nerambursabile
comunicate de presa; 50 afise de
3. Constituirea Echipei de
promovare; 1 seminar de promovare
Implementare a Proiectului (EIP)
a proiectului; 1 firma furnizoare de
4. Stabilirea necesarului de instruire si
servicii organizare contractata; 1
Consolidarea activitatilor de training
a participantilor la cursuri
dosar de presa
pentru administratia publica si
Grupul tinta este format din tot
5. Promovarea si publicitatea
sprijinirea managementului strategic 8. furnizorul/furnizori de formare si
personalul Consiliului Local Turceni
proiectului
perfectionare profesionala
in vederea dezvoltarii si modernizarii
(87 persoane).
6. Selectarea furnizorilor de formare si
selectat/selectati
capacitatii administrative.
perfectionare profesionala
9. 41 licente office achizitonate; 42
7. Efectuarea achizitiilor
licente antivirus; 1 licenta server; 41
echipamentelor IT, a licentelor, a
licente de acces la server; 1 soft
softului de resurse umane
resurse umane; 1 multifunctionala
8. Achizitia publicatiilor de specialitate
achizitionata
9. Participarea personalului la module
10. 25 publicatii achizitionate
de pregatire
11. 19 module pregatire derulate
10. Monitorizarea si evaluarea
12. 87 persoane instruite
proiectului
13. rapoarte de progres; 1 raport final
al proiectului; 1 raport de audit al
proiectului
1. Unitate de Implementare a
Proiectului
2. 8 contracte de munca
3. 1 caiet de sarcini si 1 fisa de date
achizitie a unui serviciu de
consultanta integrat
4. 1 procedura de achizitii completa
Imbunatatirea durabila a capacitatii
5. 1 contract de servicii integrate de
Grupul tinta va fi reprezentat de
decizionale, organizationale, actionale
consultanta
autoritatile publice locale care
si umane a administratiei publice din
6. 1 curs cu tema "Management
constituie Asociatia Intercomunitara
domeniul social al administratiei
strategic"
de Dezvoltare Alba Iulia.
publice locale din arealul AIDA.
7. 1 strategie a serviciilor sociale
elaborata pentru AIDA
8. 1 curs cu tema "Dezvoltare
durabila"
9. 1 soft in doemniul serviciilor sociale
10. 1 curs cu tema "Egalitate de
sanse"

1. Realizarea strategiei serviciilor
sociale la nivelul arealului AIDA
2. Realizarea sistemului informatic in
domeniul serviciilor sociale
3. Masuri de formare profesionala
4. elaborare manual de bune practici
sociale.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

1

1

3

1

1.3

1.1

1.3

3.1

1.1

3158

Modernizarea
administratiei publice a
autoritate a
Prefectura Judetului
judetului Constanta administratiei publice
Constanta
Retea judeteana de
centrale
modernizatori

2817

Document strategic cu
scenarii de dezvoltare
socio-economica si
demografica a
teritoriului judetului
Ialomita, pe perioada
2009-2013, cu orizont
2013-2020 - Realizarea
Strategiei de dezvoltare
a judetului Ialomita

3367

Module de pregatire in
domeniile fonduri
structurale,
managementul
proiectelor, achizitii
publice si ECDL pentru
personalul Primariei
Avrig

2282

3122

Consiliul Judetean
Ialomita

CONSILIUL LOCAL
AVRIG

Sprijinirea pregatirii si
Ministerul
perfectionarii
Administratiei si
programului Autoritatii
Internelor- DG
de Management pentru
pentru Dezvoltarea
Programul Operational
Capacitatii
Dezvoltarea Capacitatii
Administrative
Administrative

O noua abordare a
judetului Galati

Consiliul Judetului
Galati

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Danut Culetu

Ilie CIOACA

Aldea P. Cristina

Moldovan Paul

Mihalcea Lucean

0241-615065

0243-230200

732950340

0213037080/11126

0236/411905

prefect@prefecturaconstanta.ro

ilie.cioaca@cicnet.ro

primariaavrig@yahoo.com

moldovan.paul@mira.gov.ro

consiliu@xnet.ro

668375

967907.5

429482

255607.32

833400

633375

948549.35

420892

191705.49

816700

8-Jul-09

1-Jul-09

1-Jul-09

16-Mar-09

7-Aug-09

8-Jul-10

Realizarea unui nucleu puternic de 33
de specialisti formati in domeniul
Îmbunatatirea durabila a
reformarii si modernizarii
administratiei publice locale din
administratiei publice locale, cu
judetul Constanta ca factor decisiv al
personalitate juridica, mobilitate
competitivitatii economice si al
(microbuz) si baza logistica (retea
reprezentativitatii regiunii, prin
extranet, dotare cu echipamente IT,
cresterea eficientei procesului
suporturi si materiale de promovare si
administrativ din mediul rural, în
informare), dispersati in teritoriu la
beneficiul socio - economic al
nivelul intregului judet, care sa se
locuitorilor judetului. ca factor decisiv
ocupe in mod special de
al competitivitatii economice si al
transformarea radicala a procesului
reprezentativitatii regiunii, prin
administrativ din mediul rural si de
cresterea eficientei procesului
monitorizarea acestui proces,
administrativ din mediul rural, în
demonstreaza intelegerea si
beneficiul socio - economic al
asumarea rolului decisiv pe care il are
locuitorilor judetului.
administratia publica locala in
dezvoltarea socio-economica a
comunitatilor si a regiunii.

1.Constituirea si organizarea echipei
de implementare a proiectului
2.Organizarea si desfasurarea unei
conferinte de presa pentru lansarea
proiectului
3.Constituirea retelei intrajudetene
de modernizatori
4. Organizarea retelei intrajudetene
de modernizatori
5. Organizarea training-ului pentru 33
functionari publici care vor constitui
nucleul de de specialisti in
implementarea reformei
33 de specialisti, principalul grup tinta
administrative, in judetul Constanta
al proiectului
6. Desfasurarea training-ului pentru
33 functionari publici care vor
constitui nucleul de specialisti in
implementarea reformei
administrative,in judetul Constanta
7. Organizarea campaniei de
promovare a necesitatii reformarii
administratiei publice si de informare
asupra mecanismelor, procedurilor si
instrumentelor specifice
8. Desfasurarea campaniei de
promovare a necesitatii reformarii
administratiei publice si de informare
asupra mecanismelor, procedurilor si

Finalizat.

31-Aug-10

Reprezentantii CJ Ialomita si anume:
- Nivelul de management superior al
CJ Ialomita, reprezentat de
Presedinte, Vicepresedinti,
- Strategia de Dezvoltare, perioada
Secretararul Judetului - 4 persoane;
Obiectivul general este de a dezvolta 2009-2020,elaborata si aprobata in
- Nivelul de management mediu,
capacitatea de formulare a politicilor cadrul CJ Ialomita; cu 200 exemplare reprezentat din Directorii de Directii
publice pentru dezvoltarea urbana,
tiparite si distribuite
de specialitate din cadrul CJ Ialomita,
sociala si economica la nivelul jud
- Profilul socio-demografic al jud
sefii de servicii si din cadrul
Ialomita, prin intermediul
Ialomita elaborat
institutiilor subordonate CJ Ialomita implementarii unui proces participativ - 200 exemplare tiparite si distribuite
9 persoane;
de planificare strategica.
din Pliantul Proiectului
- Nivelul operational din cadrul
- 100
directiilor si serviciilor din CJ Ialomita 25 persoane
- Reprezentantii primariilor de
municipii si orase din judetul Ialomita 12 persoane

- Organizarea si desfasurarea
procedurii de achizitie publica
- Elaboarea Profilului socio-economic
si demografic al judetului Ialomita
- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare
a Judetului Ialomita, perioada 2009 2020
- Desfasurarea sesiunii de instruire
-

Finalizat.

31-Jan-10

- 26 persoane instruite in
Obiectul general - de a asigura o baza
managementul proiectului
de resurse umane calificate si
- 26 pers. instruite in fonduri
perfectionate, in vederea identificarii
structurale
Functionarii publici de conducere si de
oportunitatilor de finantare si a
- 26 pers. instruite in achizitii publice
executie din cadrul primariei.
dezvoltarii si implementarii cu succes
- 36 persoane instruite in ECDL cu
a unui numar cat mai mare de
certificate de calificare
proiecte de dezvoltare a orasului.
- 94 zile de instruire

1. Informare si publciitate proiect
2. Demararea proecdurilor de
achizitie
3. Sesiunile de instruire (fonduri
structurale, managementul
proiectului, achizitii publice, ECDL)
4. Diseminarea rezultatelor
proiectului
5. Auditul proiectului

Finalizat.

16-Jul-10

1. Cresterea gradului de pregatire a
personalului implicat in
implementarea PO DCA prin
acumularea de noi cunostinte si
aprofundarea celor de baza.
2. Personalul AM PO DCA si
Dezvoltarea unui management
personalul din MIRA care sprijina
eficient al AM PO DCA, bazat pe
activitatea AM PO DCA instruit prin
performanta.
sesiuni de trainingsau de
Scop: Imbunatatirea pregatirii si
teambuilding - 70 persoane
capacitatii profesionale ale angajatilor 3. Personalul AM PO DCA instruit prin
AM PO DCA
prin participari la evenimente interne
si internationale care au ca tema
fonsurile UE, in special FSE, inclusiv
dezvoltarea de politici dedicate
dzvoltarii capacitatii adminsitrative
(seminarii, conferinte, ateliere de
lucru, instruiri) - 70 persoane

1. Organizarea si derularea unui
atelier de comunicare interna pentru
personalul AM PO DCA.
2. Participarea la evenimente interne
si internationale (seminarii,
conferinte, ateliere de lucru, cursuri)
care au ca tema managementul
fondurilor UE, in special FSE, inclusiv
dezvoltarea de politci dedicate
dezvoltarii capacitatii adminsitrative si
sustinerii initiativelor de reforma a
administratiei publice.
3. Organizarea si derularea unui
atelier de teambuilding pentru
personalul AM PO DCA.

Finalizat.

A1- Promovarea proiectului
A2 - Realizarea procedurilor de
achizitie pentru bunuri si servicii
A3 - Constituirea Grupului Operativ de
Lucru
A4 - Elaborarea strategiei de
dezvoltare a judetului Galati
A5 - Organizarea de seminarii si
conferinte
A6 - Auditul proiectului

Finalizat.

6-Aug-10

- 1 analiza SWOT a judetului Galati
- 1 Strategie de dezvoltare a judetului
Galati
Dezvoltarea capacitatii administratiei
- 1 dezbatere publica
publice locale de a formula politici
- 1 seminar pe tema protectiei
publice.
mediului
- 1 conferinta pe tema egalitatii de
sansa

intreg personalul AM PO DCA precum
si personalul suport din cadrul MIRA,
cu responsabilitati in implementarea
PO DCA , aproximativ 70 de persoane.

1

1

1

1

1.1

1.3

1.1

1.1

2774

Procesul de dezvoltare
strategica a
municipiului Barlad

2974

Specializarea
personalului implicat in
furnizarea si
managementul
serviciilor sociale din
cadrul CJ Arges din
jud.Arges

3402

2131

MUNICIPIUL
BARLAD

Judetul Arges

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

CONSTANTINESCU
CONSATNTIN

Viorica Olimpia
Badea

Strategia de dezvoltare
Agentia de
a judetului Brasov asociatie de dezvoltare
Dezvoltare Durabila
Pascu Mihai Lucian
orizonturi 2013-2020intercomunitara
a Judetului Brasov
2030

Dezvoltarea strategica,
o cale catre bunastare

CONSILIUL LOCAL
BECLEAN

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Jiga Alexandra

0235/412.163

0248 271131

268470505

762611146

primar@primariabarlad.ro

naumolympya@yahoo.com

contact@addjb.ro

secretariat@becleanbrasov.ro

631030

678995

818533

271400

618410

665415.1

802162.66

265900

1-Sep-09

1-Jul-09

1-Sep-09

13-Apr-09

1-Sep-10

Obiectivul general este de a dezvolta
capacitatea de formulare a politicilor
publice pentru dezvoltarea urbana,
sociala si economica la nivelul
municipiului Bârlad, prin intermediul
implementarii unui proces participativ
de planificare strategica.

R1 -Primaria municipiului Bârlad va
dispune de o Strategie de dezvoltare
locala, elaborata în cadrul unui proces
participativ, conform modelelor de
buna practica utilizate în Statele
Membre ale Uniunii Europene, care
va defini o traiectorie clara pentru
viitorul municipiului, va identifica pasii
necesari de urmat pentru dezvoltarea
fiecarui sector de activitate, conform
nevoilor, problemelor si potentialului
localitatii
R2 -Primaria municipiului Bârlad va
dispune de echipamentul tehnic
necesar în vederea sustinerii unor
procese de: 1) planficare strategica,
2) de consultare publica si 3) de
informare a cetatenilor municipiului
Bârlad, ceea ce va sustine
cresterea transparentei cheltuielilor
publice si a activitatii primariei.

30-Jun-10

Intarirea capacitatii administrative a
Consiliului Judetean Arges si a
primariilor din judetul Arges pentru
a asigura o mai buna implementare
a
programelor si proiectelor pe termen
mediu si lung în domeniul dezvoltarii
serviciilor publice.

- 7 sesiuni de instruire
- achizitionarea de echipamente IT
- 360 certificate de participare
- 200 persoane instruite
- 210 certificate de absolvire CNFPA

1-Sep-10

12-Jan-11

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

Obiectivul general al proiectului este
eficientizarea activitatii administratiei
publice din comuna Beclean printr-un
management superior, orientat spre
dezvoltarea durabila, bazata pe
strategie.

A1 - . Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului
A2 - Lansarea oficiala a proiectului
A3 - Pregatirea documentatiei de
licitatie pentru contractarea elaborarii
Strategiei de dezvoltare a municipiului
Bârlad, perioada 2009 - 2020
A4 - Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
A5 - Elaboarea Profilului demografic,
social si economic al municipiului
Bârlad
Grupul tinta al proiectului este
A6 - Desfasurarea sesiunii de instruire
reprezentat de reprezentantii
nr. 1. Manager de Proiect
Primariei municipiului Bârlad - 28
A7 - Desfasurarea sesiunii de instruire
persoane.
nr. 1. Planificare Strategica
A8 - Elaborarea Strategiei de
dezvoltare a municipiului Bârlad,
perioada 2009 - 2020
A9 - . Evaluarea Ex Ante a Strategiei
de dezvoltare a municipiului Bârlad,
perioada 2009 - 2020
A10 - Consultarea publica a Strategiei
de dezvoltare a municipiului Bârlad,
perioada 2009 - 2020
A11 - Diseminarea rezultatelor
obtinute în cadrul proiectului
A12 - Realizarea auditului proiectului
1. Asigurarea managementului
proiectului
2. Lansarea oficiala si promovarea
angajati /reprezentanti ai CJ si
proiectului
institutii din subordinea directa a
3. Selectarea participantilor la instruiri
acestuia Serviciilor Publice Locale de
4. Organizarea si desfasurarea
Asistenta Sociala aflate în
achizitiilor publice
subordinea/coordonarea primariilor
5. Desfasurarea celor 7 sesiuni de
din
instruire
judetul Arges
6. Diseminarea rezultatelor
proiectului
7. Auditul proiectului

Organizarea echipei
Achizitia de bunuri si servicii
Elaborarea strategiei de dezvoltare
Informare, documentare
30 de angajati participa la 4 cursuri de
Cursuri
formare
Colectare si prelucrare date
30 de angajati implicati in elaborarea
30 de angajati ai administratiilor
Reactualizarea analizelor
strategiei de dezvoltare
publice de la nivel judetean
Stabilire viziune si directii prioritare de
3 intruniri ale grupului consultativ comunitatea locala din judetul Brasov
actiune
3 consultari publice
Obiective si masuri de dezvoltare
materiale informative si de
Consultari publice
promovare
Aprobarea Strategiei
Auditul proiectului

Grupul tinta este adminsitratia
Rezultatele principale ale
publica locala, aparatul legislativ
implementarii vizeaza intocmirea
precum si executivul, respectiv 11
urmatoarelor documente necesare consilieri locali si 45 de persoane din
unei activitati administrative eficiente aparatul executiv (inclusiv primarul,
si unei dezvoltari realiste a localitatii:
viceprimarul si secretarul si
-analiza dignostic a situatiei actuale persoanele angajate pentru asistenta
-analiza SWOT
sociala si asistenta sociala persoane
-strategia de dezvoltare durabila a
cu handicap) care va avea parghiile
localitatii
necesare imbuntatirii activitatii prin
imbunatatirea procesului de luare a
deciziilor.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

1

1

1.1

1.3

1.1

2975

3272

1674

Dezvoltarea strategica a
Consiliul Local
comunei Ormenis
Ormenis, jud.Brasov

LIMBA ENGLEZA ÎN
ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA PUNTE SPRE UNIUNEA
EUROPEANA

Strategie, Durabilitate,
Dezvoltare

Universitatea Spiru
Haret

Consiliul Judetean
Braila

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

persoana juridica de
drept privat si utilitate
publica

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Gergely Janos

Nadrag LaviniaEugenia

Luminita STOICA

268284974

721853770

0239-619700, int.
217

primariaormenis@yahoo.com

lnadrag28@yahoo.com

programe@portal-braila.ro

271400

256426

245100

265900

251297

238100

1-Jul-09

8-Jul-09

8-Apr-09

1-Apr-11

Obiectivul general al proiectului este
eficientizarea activitatii administratiei
publice din comuna Ormenis printr-un
management superior, orientat spre
dezvoltarea durabila, bazata pe
strategie.

8-Feb-10

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
sanse etc.

8-Aug-10

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.

- analiza dignostic a situatiei actuale
- analiza SWOT
- strategia de dezvoltare durabila a
localitatii
- 43 persoane instruite
- 3 module de curs

1. Constituirea echipei de proiect
2. Pregatirea si derularea procedurilor
de achizitii
3.Realizarea materialelor de
promovare si de asigurare a
vizibilitatii proiectului
4. promovare a proiectului
5.Realizarea unui site al Primariei cu
accent pe proiectul derulat
Grupul tinta este adminstratia publica 6. Realizarea unui sondaj de opinie in
randul cetatenilor
locala, aparatul legislativ precum si
7. Intocmirea analizei SWOT
executivul, 11 consilieri locali si 33 de
8. Desfasurarea cursurilor de instruire
persoane din aparatul executiv
9. realizarea strategiei de dezvoltare
(inclusiv primarul, viceprimarul si
durabila
secretarul) care va avea parghiile
necesare imbuntatirii activitatii prin 10. Dezbaterea publica a strategiei si
retinerea propunerilor cetatenilor
imbunatatirea procesului de luare a
11.Conferinta de presa privind
deciziilor.
finalizarea strategiei
12. Publicitate media a finalizarii
contractului
13.Publicarea unor extrase din
strategia de dezvoltare pe internet la
pagina dedicata
14. Auditul proiectului
15. Diseminarea rezultatelor
proiectului
1.Documentare
2.Propunere proiect
3.Concepere
4.Investigare
5.Prelucrarea datelor obtinute prin
chestionar
6.Prezentarea proiectului
7.Elaborarea programelor analitice
Grupul tinta caruia i se adreseaza
ale cursurilor
proiectul il reprezinta functionarii
8.Completare documentatie
publici din administratia publica locala
necesara implementarii proiectului
a orasului Harsova.
9.Analiza cheltuielilor impuse de
-In proiect sunt cuprinse trei
realizarea proiectului
categorii de participanti :
10.Avizarea cheltuielilor impuse de
-functionari publici din primaria
realizarea proiectului
orasului Harsova ;
11.Verificarea documentatiei
-functionari din cadrul politiei
necesare depunerii dosarului pentru
orasului Harsova ;
finantare
-functionari publici din cadrul statiei
12.Managementul proiectului
de pompieri militari Harsova.
13.Activitati de informare si
publicitate
14.Curs Limba engleza generala
15.Curs informatica
16.Schimb de experienta
17.Curs managementul afacerilor
18.Curs mediul inconjurator
19.Curs comunicare
20.Curs audit

Rezultatele proiectului se vor
materializa in:
-certificate ECL pentru cel putin 50
de participanti din cei 55, ca urmare a
formarii deprinderilor de a comunica
in limba engleza;
-certificate Ascendis pentru cele 4
(patru) module de management;
¿insusirea unui vocabular de
specialitate in limba engleza pe
domenii de actualitate, precum:
aspecte sociale, economice care tin
de administratia publica, de institutiile
europene, de interculturalitate, de
constientizarea importantei protectiei
mediului inconjurator, de
constientizarea si promovarea
conceptului de egalitate de sanse, de
imbunatatirea comunicarii intre
functionarii publici si intre acestia si
public, de eficientizarea activitatilor
publice prin documentare asistata de
computer, largirea orizontului de
cunoastere in domeniul afacerilor
etc.;
-dezvoltarea capacitatii de a
comunica in limba engleza corect si
fluent, oral
in scris, cueconomicopotentiali
Strategia
de si
dezvoltare
sociala durabila a judetului Braila va
asigura :
- identificarea profilul de dezvoltare
A1- Promovarea proiectului si
pe termen mediu a judetului Braila
diseminarea rezultatelor
- strategia de dezvoltare-economico A2 - Constituirea si organizarea
sociala judetului Braila
dezbaterilor Grupului de Lucru
- prioritizarea interventiilor si
A3 - Organizarea procedurilor de
actiunilor ce se au in vedere a fi
achizitie a serviciului de realizare a
realizate pentru stimularea cresterii
Strategiei
economice
Reprezentantii autoritatilor publice
A4 - Executia contractului de servicii
- programul de proiecte de investitii
locale (Consiliul
A5 - Traducerea strategiei in limba
de capital prioritare, corelat cu
Judetean Braila, cele 43 consilii locale
engleza si germana
prevederile strategiei.
din judetul Braila, institutiile
A6 - Tiparirea Strategiei de Dezvoltare
descentralizate si deconcentrate,
Durabila a judetului Braila 2010-2015
"Strategia de Dezvoltare Durabila a
organizatii cu rol intermediar in
A7 - Realizarea website-ului de
judetului Braila 2010-201 5", prin
accesarea fondurilor structuale).
promovare a Strategiei
modul cum a fost
A8 - Instruirea reprezentantilor APL
conceput procesul de elaborare, va
din judetul Braila
asigura respectarea principiilor
A9 - Managementul general al
democratice de guvernare si
proiectului
de asemenea va determina o rata de
A10 - Managementul financiar al
acceptanta mare a Strategiei de catre
proiectului
societatea civila, ceea
ce va duce la o asumare responsabila
a obiectivelor si actiunilor de
interventie propuse de catre
autoritatile locale pentru dezvoltarea

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

1

1

3

1.2

1.3

1.1

3.1

2984

2959

2392

2999

Realizarea arhitecturii
sistemului
informational si a
structurii bazei de date
economico-financiare
ale unitatilor
administratiei publice
locale - BDAPL

Dezvoltare competente
si abilitati profesionale
ale personalului din
primaria municipiului
Bistrita

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Municipiul Bistrita

Elaborarea strategiei de
dezvoltare locala a
ORASUL SACUIENI
orasului Sacueni

Sprijinirea functionarii
AM PO DCA prin
asigurarea suportului
logistic necesar

Ministerul
Administratiei si
Internelor- DG
pentru Dezvoltarea
Capacitatii
Administrative

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

Viorel Cristea

Liliana COCESIU

Kiss Sandor Elek

Paul Moldovan

021 316 59 60

0263.224.706 int
163

740954421

021/303.70.80/111
26

viorel.cristea@mai.gov.ro

protmed@primariabistrita.ro

kissselek@yahoo.com

moldovan.paul@mira.gov.ro

3743000

227553

638256

121048

3668140

223000

625456

90786

1-Jul-09

1-Jul-09

30-Apr-09

16-Mar-09

1-Mar-11

30-Apr-10

29-Jul-10

16-Jun-09

Acest proiect are ca obiectiv general
modernizarea societatii românesti
prin cresterea responsabilitatii
administratiei publice,prin crearea
unei baze solide de indicatori
cuantificabili prin care se poate
analiza eficienta administratiei publice
locale, observând astfel impactul
politicilor publice adoptate si a
masurilor ce vizeaza respectivele
institutii.
Prin implementarea acestui proiect va
fi îndeplinit obiectivul specific al
domeniului major de interventie 1.2
si anume îmbunatatirea capacitatii în
ceea ce priveste responsabilizarea
administratiei publice

Dezvoltarea si punerea în functiune a
unui portal - forum de discutii
Documentatie proiect de arhitectura
de sistem si a structurii bazei de date
Documentatie cu specificatiile tehnice
ale solutiei informatice si de
comunicatii
Studiu pentru dezvoltarea unei sistem
informatic si a unei baze de date la
nivel national

Vizite de studii externe
Seminarii de consultare si informare
Prezentarea ideii de proiect pe site-ul
MIRAsi actualizarea informasiilor pe
personalul din cadrul Ministerului
parcursul derularii acestuia
Internelor si Reformei Administrative
Realizarea studiului
cu atributii în procesele de
Proiectarea arhitecturii sistemului si
descentralizare, iar în mod direct
structurii bazei de date.
echipei de management si de
Consultari on-line si prezentarea
specialisti formata din 12 persoane proiectului prin intermediul portalului din cadrul Ministerului Internelor si
forum de discutii
Reformei Administrative, Directia
Dezvoltarea unui portal - forum de
Politici Fiscale si Bugetare Locale.
discutii
Elaborarea specificatiilor tehnice
pentru sistemul informatic si pentru
baza de date la nivel national

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat de personalul de
specialitate din cadrul administratiei
La nivelul personalului Primariei
publice locale a municipiului Bistrita.
municipiului Bistrita se vor obtine
Astfel, proiectul se adreseaza
urmatoarele rezultate:
urmatoarelor categorii de beneficiari:
- 370 de ore de instruire, in cadrul
- Beneficiari directi: 160 persoane, cu
celor 6 module de instruire
varsta cuprinsa intre 22 si 60 de ani
Obiectiv specific - cresterea nivelului - 40 persoane vor obtine certificate
(functionari publici si personal
de specializare si perfectionare pentru
ECDL, modulul START
contractual). Beneficiarii proiectului
numar de 160 de persoane,
- 40 persoane instruite in domeniul
provin din mai multe directii si
(functionari publici si personal
comunicarii
compartimente ale primariei.
contractual), din cadrul Primariei - 20 de persoane instruite in domeniul
- Benefciari indirecti: 600 persoane
municipiului Bistrita, in termen de 8
contabilitatii
(functionari publici si personal
luni de la inceperea proiectului.
- 20 persoane instruite in domeniul
contractual) din cadrul Primariei
limbii engleze
municipiului Bistrita; comunitatea
- 15 persoane instruite in domeniul
locala din municipiul Bistrita,
managementului juridic
aproximativ 75.000 locuitori ai
- 25 de persoane instruite in domeniul
municipiului Bistrita, care apeleaza la
managementului de proiect
serviciile publice locale; Institutii
publice locale.

Achizitii echipamente, servicii,
instruire, promovare.

Cresterea performantei
-o strategie locala
administrative si dezvoltarea
-o analiza swot
capacitatii de formulare a politicilor
-200 brosuri
45 persoane, personalul
publice la nivelul administratiei
-3 planuri de actiune sectoriale pentru administratiei publice locale Sacueni
publice locale a orasului Sacueni prin
implementarea strategiei de
elaborarea unei strategii locale de
dezvoltare locala
dezvoltare pentru urmatorii 10 ani

Obiectivul general al acestui proiect
este acela de a contribui la
implementarea eficienta a PO DCA
prin asigurarea suportului logistic
necesar derularii activitatii la nivelul
DG DCA.

Completarea dotarii cu elemente de
mobilier pentru încaperile AM PO
DCA.
3 încaperi ale AM PO DCA fara dotari
(atribuite in cursul anului 2008)
dotate cu elemente de mobilier.
Asigurarea aparaturii de aer
conditionat pentru 3 încaperi ale AM
PO DCA
Achizitionarea materialelor
consumabile, de birotica si papetarie
necesare desfasurarii activitatii AM
PO DCA.
Asigurarea materialelor necesare
organizarii si arhivarii documentelor
gestionate de AM PO DCA pe
perioada implementarii programului.

Grupul tinta îl reprezinta personalul
AM PO DCA (60 de persoane).

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

- Achizitionarea de aparate de aer
conditionat
- Achizitia materialelor consumabile,
de birotica si accesorii TI necesare
activitatilor AM PO DCA "
- Achizitionarea elementelor de
mobilier pentru dotarea AM PO DCA"

Finalizat.

1

1

1

1

1

1.3

1.1

1.3

1.3

1.1

3007

2440

Formare personalizata
pentru o administartie
publica moderna

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Intarirea capacitatii
administratie publice
locale a comunei
Pausesti Maglasi,
unitate administrativ
COMUNA PAUSESTI judetul Valcea, pe
teritoriala/ primarie/
MAGLASI
principiile dezvoltarii
consiliu local
durabile, in
concordanta cu nevoile
si aspiratiile comunitatii

2982

Programe de instruire
ECDL pentru
administratia publica a
judetului Satu Mare

2724

Imbunatatirea
abilitatilor tehnice ale
functionarilor din cadrul
Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala
prin instruirea si
certificarea ECDL Start

3033

Consiliul Judetean
Calarasi

Strategia de dezvoltare
durabila a judetului
Teleorman 2008-2013

Consiliul Judetean
Satu Mare

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

AGENTIA
NATIONALA DE
ADMINISTRARE
FISCALA

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Consiliul Judetean
Teleorman

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Ciucu Alin Corneliu

Barsan Anutza
Larisa

Crisan Anca

Sabina BENDAS

Saracila Ecaterina

0242/311.301 int.
137

747078870

0261/713692

0754.024.207

0247311201/int
357

alin.ciucu@calarasi.ro

laritza_b@yahoo.com

crisananca@cjsm.ro

sabina.bendas@mfinante.ro

ecaterina.saracila@gmail.com

1107285

784142

277843

1718710

451800

1085135

768459

272286.14

1684335.8

442764

8-Dec-08

1-Jul-09

1-Sep-09

30-Apr-09

1-Jul-09

8-Dec-09

30-Sep-10

1-Sep-10

1. 1 program de instruire personalizat
2. 23 suporturi de curs elaborate
3. 27 sesiuni de instruire
4. 1 sesiune de teambuilding
organizata
5. 120 certificate absolvire obtinute
1. Organizarea si desfasurarea
6. 240 certificate de participare
procedurilor de achizitie publica
obtinute
2. Pregatirea si lansarea programului
7. 95 persoane instruite
Grupurile tinta ale proiectului (vizate
de instruire
8. cel putin 40 persoane cu certificare
direct) sunt reprezentate de intreg 3. Derularea programului de instruire
de absolvire recunoscute la nivel
personalul din aparatul de specialitate
4. Activitati de management de
national
al Consiliului Judetean Calarasi
proiect inclusiv monitorizarea si
9. 75% din testele de evaluare
(functionari publici si personal
evaluarea proiectului
imbunatatite
contractual).
5. Conferinat de incheiere a
10. 2 conferinte organizate
programului de pregatire
11. 2 comunicate de presa publicate
6. Auditul financiar
12. 105 afise, 200 pliante, 150 genti,
4.
150 tricouri personalizate realizate
13. 2 laptop-uri, 2 videoproiectoare, 1
flipchart, 2 sisteme desktop, 1
imprimanta, 1 aparat foto, 1 camera
video, 1 telefon mobil si cartel
aferenta achiziionate

Finalizat.

1. Implementarea si monitorizarea
proiectului la nivelul UIP
2. Asistenta tehnica pt intocmirea
strategiei locala de dezv. durabila si a
- o analiza SWOT
celorlalte documente strategice.
Cresterea capacitatii institutionale a - o strategie dezv.durabila editata in
Asigurarea managementului
admin locale din com.Pausesti
800 ex
proiectului si transfer de know-how
Maglasi se a formula, planifica si
- 1 ghid ref. la elaborarea, planificarea
functionarii publici si personalul
catre UIP
implementa politici eficace de
si revizuirea politicilor strategice
contractual din cadrul primariei, alesii
3.Dotarea cu echipamente
dezvoltare durabila a economiei, a
locale
locali
4. Editarea de materiale informative
serviciilor publice locale, inclusiv prin
- 3 politici publice locale
5. realizare pagina web
utilizarea eficienta a fondurilor
- 4 cursuri de instruire/ 56 certificate
6. Pregatirea profesionala a
europene
emise
personalului din cadrul primariei si
- 1 vizita de studii intr-un or
alesii locali
7. Organizarea vizitei de stidiu
8. Publicitatea proiectului
9. Auditul extern al proiectului

Finalizat.

Imbunatatirea eficacitatii
organizationale a administratiei
publice

Dezvoltarea abilitatilor de operare PC
recunoscute la nivel international prin - 200 de functionari publici, instruiti în
Permisul European de Conducere a
utilizarea calculatorului barbati si
Computerului( ECDL Start/Complet )
femei cu vârsta cuprinsa între 19pentru 200 functionari publici cu
24/25-54/peste 55 ani la nivel
functie de conducere si executie din
national;
cadrul Consiliului Judetean Satu Mare, - Standarde generale de cunostinta si
barbati si femei, din toate categoriile
expertiza îmbunatatite pentru cel
de vârsta (19-24 ani / 25-54 ani,
putin 75% din functionarii
peste 55 ani).

29-Apr-10

Eficientizarea si modernizarea
activitatilor desfasurate de ANAF.

1-Jul-10

Imbunatatirea capacitatii
institutionale si de planificare
strategica a administratiei publice din
judetul Teleorman in vederea cresterii
calitatii deciziilor si a dezvoltarii
mecanismelor de fundamentare a
initiativelor de politici publice

1. Etapa organizarii prelimnare
2. Etapa de lansare
3. Etapa de selectie a furnizorilor de
Proiectul se adreseaza unui grup tinta
servicii si echipamente
format din 200 functionari publici cu
4. Etapa de implementare
functie de conducere si executie, din
- instruire si certificare
cadrul administratiei publice
- promovare
judetene, barbati si femei, din toate
5. Etapa de audit extern
categoriile de vârsta (19-24 ani / 25 - 6. Activitati de coordonare, evaluare
54 ani, peste 55 ani).
si raportare
7. Etapa de diseminare si finalizare a
proiectului

Finalizat.

1975 de functionari din cadrul ANAF,
distribuiti astfel:
1975 persoane instruite, din care min.
analiza nevoie formare in domeniul
a) 175 din cadrul aparatului central al
75% au obtinut permisul ECDL start
ECDL
ANAF si al Directiei Generale a
135 cursuri instruire efectuate, fiecare
achizitii servicii de instruire si testare
Finantelor Publice a Municipiului
curs fiind alcatuit din 4 module de
instruire si testare
Bucuresti
instruire
evaluarea proiectului
b) 1800 functionari din cadrul
aparatului teritorial

Finalizat.

Managementul proiectului
Pregatirea documentatiei pentru
derularea procedurilor de achizitii
publice
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN SI Organizarea si derularea procedurilor
SERVICIILE SALE
de achizitii
Elaborarea strategiei de dezvoltare
Derularea cursurilor de instruire
Auditarea proiectului
Informarea si publicitatea proiectului

Finalizat.

Realizarea strategiei de dezvoltare
30 de persoane instruite
Realizarea unui plan de actiune si a
unui portofoliu de proiecte

1

1

1

1

1.3

1.3

1.3

1.3

2938

3370

2803

2969

Permisul european de
conducere a
computerului - program
unitate subordonata
de instruire si certificare
sau coordonata de
Directia de Sanatate
a aptitudinilor de
catre o autoritate a
Publica Dolj
operare pe calculator a
administratiei publice
functionarilor publici
centrale
din cadrul Autoritatii de
Sanatate Publica Dolj

Formare profesionala
pentru eficacitate
organizationala

Mecanisme moderne
pentru o administratie
eficienta

Sistemul National de
Raportare a
Incidentelor (SNRI)

Asociatia Pro
Dezvoltare Valea
Oltului

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Inspectoratul
General al Politiei
Romane

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Marin Albu

Ion HORASCU

steluta Bulaceanu

Aurel Baloi

0251.502.288

744769600

0213037080 int
11357

021.208.25.25
interior 26034

dspj_dolj@oltenia.ro

primprud@yahoo.com

steluta.bulaceanu@mai.gov.ro

aurel.baloi@politiaromana.ro

342211

243100.44

6392719

9648000

335366.8

238238.44

6264864.62

9455040

15-Jun-09

29-Sep-09

1-Jul-09

15-Jun-09

14-Jun-10

Dezvoltarea abilitatilor de operare PC
recunoscute la nivel international prin -180 de functionari publici, instruiti
Permisul European de Conducere a
in utilizarea calculatorului barbati si
Computerului( ECDL Complet /
femei cu varsta cuprinsa intre 19Avansat) pentru 180 functionari cu
24/25-54/peste 55 ani la nivel
functie de conducere si executie din
national;
cadrul Autoritatii de Sanatate Publica -Standarde generale de cunostinta si
Dolj, barbati si femei, din toate
expertiza imbunatatite pentru cel
categoriile de varsta ( 19-24 ani / 25putin 75% din functionarii
54 ani ,peste 55 ani).

Proiectul se adreseaza unui grup tinta
format din 180 functionari publici cu
functie de conducere si executie, din
cadrul Autoritatii de Sanatate Publica
Dolj, barbati si femei, din toate
categoriile de varsta (19-24 ani / 25 54 ani, peste 55 ani).

1. Selectare companie pentru
elaborarea si managementul
proiectului
2.Elaborarea de catre prestatorul de
De rezultatele acestui proiect vor
servicii a cererii de finantare
beneficia cele sapte Localitati
3. Selectarea companiilor care vor
(Prundeni, Ionesti, Orlesti, Scundu,
furniza serviciile de instruire (ECDL si
Lungesti, Stefanesti, Voicesti),
protectia mediului) si de testare
membre ale asociatiei solicitante, din
4.Organizarea sesiunilor de instruire
cadrul carora provin cei aproximativ
(ECDL si protectia mediului)
210 angajati care vor fi instruiti în
5.Derularea sesiunilor de instruire
vederea obtinerii permisului
ECDL
european de conducere a
6. Derularea activitatilor de testare si
computerului (ECDL).
certificare
7. Auditul proiectului
8. Finalizarea proiectului

28-Sep-10

Consolidarea capacitatii institutionale
a administratiei publice locale din
România.

1-Jun-11

-3 Metodologii dezvoltate
-6 institutii ale administratiei publice
-Sistem Informatic Integrat UCRAP (2 primarii, 2 institutii ale prefectului,
Dezvoltarea de noi instrumente,
(SII), dezvoltat pe cele 3 sectiuni
2 consilii judetene) care vor participa
mecanisme si metodologii in vederea (Intranet, Extranet, Internet - website
la exercitiul de pilotare al
eficientizarii activitatii din
UCRAP)
instrumentelor moderne dezvoltate
administratia publica
-8 persoane certificate ca formatori
(180 persoane)
- 120 de persoane, din cadrul celor 6
-membrii Retelei Nationale de
institutii pilot, instruite pe instru
Modernizare (RNM) (500

14-Jun-10

210 functionari publici instruiti.

Prin implementarea proiectului se va
realiza un sistem informational
national care gestioneaza incidentele
la care Politia Romana aloca resurse.
Componentele care alcatuiesc
sistemul informational vor fi:
- Specialisti - un corp specializat de
politisti, pregatiti in cadrul acestui
proiect, vor folosi si sustine sistemul
informational prin activitatea zilnica
pe care o desfasoara.
Obiectivul general al proiectului
- Surse de informatii - prin
consta in Imbunatatirea durabila a
informatizarea formularelor de intrare
activitatii IGPR in vederea crearii unei
a incidentelor, a principalelor fluxuri
administrarii publice mai eficiente in
de lucru se constituie la nivel national
beneficiul socio-economic al societatii
o banca de date, organizata pe
romanesti
obiecte, care devine un capital
strategic in fundamentarea deciziilor
viitoare.
- Standarde - prin standardizarea la
nivel national a tuturor formularisticii
privind raportarea incidentelor
precum si a procedurilor de lucru care
se aplica fiecarei incident se va crea
coerenta, interoperabilitate si
operativitate institutionala.
- Sisteme informatice oUn sistem informatic de

Finalizat.

Din punct de vedere al structurilor
organizationale ale Politiei si a
utilizatorilor care vor beneficia in
urma implementarii SNRI, se poate
defini urmatorul grup tinta:
- Sediul Central al IGPR: 200 utilizatori
- 20 analisti
- 50 manageri
- 150 monitori
- Brigazile de combatere a
criminalitatii organizate:
- 2000 utilizatori directi ai sistemului
- Sectiile de Politie din Bucuresti:
- 1500 utilizatori directi ai sistemului
- Inspectorate judetene ale Politiei:
- 8000 utilizatori directi ai sistemului

Finalizat.

Finalizat.

WBS 1.2.1-Selectie consultant tehnic
si project management
WBS 1.2.2-Selectie integrator HW si
SW
WBS 1.3-Implementare infrastructura
HW
WBS 1.4-Pregatirea hartii de fundal
WBS 1.5.1-Dezvoltare SNRI - Analiza
WBS 1.5.2-Dezvoltare SNRI Proiectare
WBS 1.5.3-Dezvoltare SNRI Dezvoltare si Configurare
WBS 1.6.1-Instalare si configurare
domeniu de productie
WBS 1.6.2-Program Train the trainers
WBS 1.6.3-Planificare program rollout
WBS 1.6.4-Executie program rollout
WBS 1.7.3-Project Management planificare, monitorizare si control
WBS 1.7.4-Sesiuni de informare
WBS 1.7.5-Audit tehnic si financiar
WBS 1.8 - Dezvoltare, implementare
si rollout-ul sistemului informational
de management al incidentelor

Finalizat.

1

1

1

1

1

1.3

1.3

1.3

1.1

1.1

2945

Modernizarea actului
administrativ prin
eficienta si
profesionalism

Comuna Sendreni

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Dobrea Marta
Silvia

236826872

sendreniinfo@yahoo.com

223802

219325.96

1-Jul-09

30-Jun-10

2842

Consolidarea capacitatii
administrative prin
programe de instruire la
nivelul unitatii
administrativ teritoriale
a municipiului Braila

Consiliul Local
Municipal Braila

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Aurel Gabriel
Simionescu

239694944

ileanadinu@primariabr.ro

233804

229127.92

1-Jul-09

1-Jul-10

2986

Dezvoltarea
competentelor
profesionale in cadrul
autoritatilor publice
locale in domeniile
managementului
proiectelor si al
achizitiilor publice

3433

3032

Somes-Sud-strategic
spre Europa

Reactualizarea
Strategiei de dezvoltare
economico-sociala a
judetului Vaslui, cu
orizontul de timp 20132020

Fundatia Centrul de
Resurse Juridice

Asociatia
Microregionala
Somes-Sud

Judetul Vaslui

organism
neguvernamental
nonprofit

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Georgiana Camelia 021 2120520/ 021
IORGULESCU
2120690

Cornestian Ioana

Mihalachi Vasile

762240066

235361089

giorgulescu@crj.ro

ioana_cornestian@yahoo.com

consiliu@consiliu.vaslui.ro

1669447.5

410500

553572

1636085.55

402290

542500.6

1-Jul-09

1-Sep-09

1-Aug-09

1-Jul-10

1-Sep-10

1-Aug-10

1. Semnarea contractului cu AM
2.Publicitate si promovare proiect
3.Achizitionarea echipamentelor si
incheierea abonamentelor
4.Realizarea paginii web
5. Realizarea auditului de
supraveghere a sistemului de
management la calitatii
6. Consultanta pentru imbunatatirea
sistemului de management al calitatii
- 9 sesiuni instruire
Ridicarea si dezvoltarea standardelor
in vederea certificarii sistemului
- 15 persoane instruite
generale de cunostinta si expertiza la
7. Instruire in administratia publica
- 69 de diplome
nivelul functionarilor publici dar si a
8. Instruire ECDL complet
- dotarea cu echipamente si mobilier
personalului contractual al APL .
Functionari publici si personal
9. Instruire inspector resurse umane
- 2 audituri externe de supraveghere
Imbunatatirea si mentinerea
contractual din cadrul CL Sendreni
10. Instruire achizitii publice
si recertificare a sistemului de
eficacitatii organizationale prin
11. Instruire colectarea creantelor
management al calitatii cf cerintelor
dezvoltarea structurilor si proceselor
12. Instruire managementul situatiilor
ISO 9001:2001
din cadrul CL Sendreni
de urgenta
13. Instruire servicii sociale
14. Instruire egalitate de sanse si
tratament
15. Instruire protectia mediului si
dezvoltare durabila
16. Instruire relatii cu publicul in
admin. publica
17. Realizarea auditului de certificare
a sist. de management al calitatii
18. Evaluarea proiectului
Informarea grupui tinta si publicitatea
Imbunatatirea durabila a capacitatii
proiectului
administratiei publice din Romania
Achizitia de resurse
prin dezvoltarea abilitatilor si
250 persoane instruite
250 de functionari publici de la nivelul
Instruire, certificare si examinare
competentelor functionarilor publici,
UAT a Municipiului Braila
participanti
in beneficiul socio-economic al
Audit
societatii romanesti
Managementul proiectului
-144 de persoane obtin certificate de
calificare
-2 videoproiectoare,
Obiectivul general al proiectului este
-10 Calculatoare
Personalul din autoritatile
cresterea eficacitatii autoritatilor
-10 notebookuri
administratiei publice locale din 5
publice locale si a standardelor
-10 echipamente tip reportofon digital
judete: Bacau, Gorj, Mures, Valcea si
generale de cunostinte si expertiza la
-30 de rapoarte privind nevoile de
Calarasi.
nivelul functionarilor publici
instruire
-5 planuri de actiune pentru formarea
profesionala continua
-supo

Imbunatatirea performatnei
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
management si tinerea evidentei
proiectelor

Dezvoltarea capacitatii de formulare a
politicilor publice pentru dezvoltarea
sociala si economica la nivelul
judetului Vaslui, prin intermediul
implementarii unui proces participativ
de planificare strategica

1 analiza a situatie curente
1 strategie de dezvoltare durabila
elaborata
1 portofoliu de 15 proiecte elaborat
1 sistem informatic de gestiune a
proiectelor
3 module de cursuri organizate

O strategie de dezvoltare realizata
realizarea portofoliului de proiecte al
judetului Vaslui
48 de certificate de participare la
sesiunile de instruire
o vizita de studii desfasurata
200 de exemplare tiparite si
distribuite din Pliantul proiectului
echipament achiztionat si instalat

cele 7 administratii locale care
compun asociatia
29 functionari publici
reprezentantii societatii civile si ai
mediului privat

4 persoane de la nivelul
managementului superior din cadrul
CJ Vaslui
13 persoane de la nivelul mediu de
management
37 de persoane de la nivelul
operational din cadrul directiilor si
serviciilor din cadrul CJ Vaslui

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Desfasurarea procesului de achizitii
publice pentru Contractarea
managementului proiectului
Campanie informationala
Colectarea si analiza informatiilor
Desenarea liniilor strategice la nivel
microregional
Dezvoltarea si implementarea unui
sistem informatic de gestiune a
proiectelor
Informarea sectorului civil si privat
privind utilitatea sistemului informatic
Organizarea si desfasurarea sesiunilor
de instruire
Audit extern

Asigurarea managemntului si
monitorizarii proiectului
Lansarea oficiala a proiectului
Pregatirea documentatiie de licitatie
pentru contractarea elaborarii
strategiei de dezvoltare
Organizarea si defasurarea
procedurilor de achizitii publice
Elaborarea Profilului demografic,
social si economic al judetului Vaslui
Desfasurarea sesiunilor de instruire
Elaborarea strategiei de dezvoltare
Consultarea publica a strategiei
Desfasurarea vizitelor de studii
Diseminarea rezultatelor proiectului
Audit

Finalizat.

Finalizat.

1

1

1

1

1.3

1.3

1.1

1.3

3025

3026

Administratie pentru
cetateni - Program de
formare pentru
angajatii administratiei
locale din Ganesti

Introducerea de
instrumente si
proceduri moderne de
management in cadrul
Consiliului Judetean
Bacau pentru
gestionarea cheltuielilor
sociale si imbunatatirea
calitatii serviciilor

Consiliul Local
Ganesti

Judetul Bacau

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Stefan KESZEG

Mihaila Raul

0265-425111

0234/537200interior 107

ganesti@cjmures.com

raul@csjbacau.ro

386500

987535.3

378770

967784.7

1-Jul-09

1-Aug-09

30-Jun-10

1-Aug-10

2989

Un cadru legislativ mai
coerent pentru o
administratie publica
mai eficienta

Ministerul
Administratiei si
Internelor

autoritate a
administratiei publice
centrale

Domnica
Focseneanu

0213037080 int
11431

domnica .focseneanu@mai.gov.ro

3626554

3554022.92

1-Jul-09

1-Mar-11

3352

Centrul de competente
si resurse profesionale
pentru administratia
publica locala a
Municipiului Alba Iulia

CONSILIUL LOCAL
ALBA IULIA

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Andreea GROZA

0258.818.488,
0721.203.906

grozaa@apulum.ro

641412

609341

1-Jul-09

30-Jun-10

18 de participanti la programul de
formare, 10 teme predate,2 teme
predate care sunt legate de
prinicipiile orizontale , 15 de
participanti care au primit certificat
de absolvire, 2 cursuri acreditate de
CNFPA: managementul proiectelor,
achizitii publice, 1 curs ECDL, 2 cursuri
de limbi straine, engleza si germana,
56 zile de formare
Obiectivul general al proiectului este
3 conferinte de presa efectuate
cresterea capacitatii administrative a
3 tipuri de brosuri informative
administratiilor locale din Romania,
imprimate si distribuite pe tema
prin contribuirea la cresterea
managementului proiectelor,
eficacitatii si eficientei adminsitratiei
resurselor umane, comunicarii,
publice locale din Ganesti in cadrul
respectiv dezvoltarii durabile si
unui program de formare pentru
egalitatii de sanse, in total 1200
angajatii adminsitratiei.
bucati
100 de CD-uri realizate cu materiale
predate si distribuite participantilor
1 vizita de schimb efectuata
1 proces de audit extern efectuat
1 laptop achizi¿ionat, 1
videoproiector, 1 calculator,1 ecran
de proiectie, 1 imprimanta, 3 aplicatii
informatice ¿ MS Office, Windows XP,
NOD 32, 1 pagina de web actualizata
si adaptata la proiect

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 de
management a acestor servicii

Revizuirea strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale
2 programe de training sustinute, cu
40 de participanti
un instrument informatic de
gestionare a datelor
realizarea de rapoarte si proceduri

Grupul tinta vizat direct este grupat
pe module de training astfel:
1.Managementul proiectelor
europene: 15 persoane
2.Achizitii publice: 12 de persoane
3.Urbanism si amenajarea
teritoriului, 8 oameni
4.Limba engleza: 10 persoane
5.Limba germana: 6 persoane
6.Asistenta sociala: 10 persoane
7.Rela¿ii internationale si protocol: 15
persoane
8.Finantarea institutiilor publice si
bugetare: 10 persoane
9.Managementul institutiilor publice
culturale, 7 persoane
10.ECDL: 15 persoane
11.Dezvoltare durabila, 18 persoane
12.Egalitatea de sanse, 18 persoane
Vizita de schimb de experienta: 12
persoane, minim 50 % femei.

1. Desfasurarea procesului de
achizitie publica pentru
managementul proiectului
2. Managementul proiectului
3. Achizitia materialelor necesare
pentru derularea proiectului
4. Campanie de promovare si de
informare
5. Realizarea paginii de web
6. Desfasurarea programului de
formare
7. Publicarea brosurilor
informationale pe temele:
managementul proiectelor, achizitii
publice, respectiv dezvoltarea
durabila si egalitatea de sanse.
8. Desfasurarea vizitei de schimb de
experienta
9. Desfasurarea auditului extern

Asigurarea managementului si
monitorizarea proiectului
Lansarea oficiala a proiectului
organizarea si desfasurarea achizitiilor
publice
25 persoane din nivelurile superior si
Elaborarea unui instrument informatic
mediu de management
de administrare a datelor referitoare
7 persoane din nivelul operational
la serviciile, prestatiile si finantarea
serviciilor publice sociale la nivel
judetean
Desfasurarea sesiunilor de instruire
Diseminarea rezultatelor
Audit

Rezultatul 1. Grup de lucru constituit
Rezultatul 2. Proceduri de achizitii
desfasurate si contracte de furnizare
de bunuri si servicii încheiate
Rezultatul 3. Conferinta de lansare
organizata
Rezultatul 4. Analiza privind
disfunctionalitatile generate în
aplicarea cadrului legislativ incident
domeniului administratiei publice din
-Autoritati ale administratiei publice
România elaborata prin consultare cu
centrale si locale si institutii publice
entitatile ce formeaza grupul tinta
(Consiliul Legislativ, ministere,
Rezultatul 5. Analiza comparativa
Sistematizarea si rationalizarea
institutiile prefectului, consilii
privind experienta altor state
cadrului legal incident în domeniul
locale/judetene, primarii)
europene în procesul de
administratiei publice
- Organizatii neguvernamentale rationalizare/sistematizare/codificare
Asociatia Municipiilor din Romania.
a legislatiei în domeniul administratiei
Asociatia
publice realizata
Rezultatul 6. Trei vizite de studiu
organizate
Rezultatul 7. Alternative de
solutionare a disfunctionalitatilor
cadrului legislativ identificate si
supuse procesului de consultare
Rezultatul 8. Cadrul legislativ din
domeniul administratiei publice din
Romania revizuit
Rezultatul 9. Campanie de
Modernizarea infrastructurii interne
- 1 centru de competente siresurse
de lucru ce deserveste interesele
profesionale,
municipiului Alba Iulia cu localitatile
- 1 UMP deservita de 5 persoane
apartinatoare in vederea unei
calificate,
150 angajati ai Primariei municipiului
gestionari eficiente a intereselor
- 5 contracte individuale de munca,
Alba Iulia, functionari publici sau
publice si a unei compatibilitati cu
- 1 copiator multifunctional, 1 aparat
contractuali
normele, metodele si instrumentele
foto, 4 seturi birou office PC, 2
de lucru intalnite in institutiile
biblioteci, 25 scaune, 1 laptop+soft
administratiei locale europene.
operare + soft e

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Diagnoza institutionala, masuri de
perfectionare profesionala cu
recunoastere nationala sau nonformala, schimb de bune practici.

Finalizat.

1

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.3

3425

Strategia de Dezvoltare
Asociatia
durabila a Asociatiei Intercomunitara de asociatie de dezvoltare
Moldovan Nicolaie
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia
intercomunitara
Dezvoltare Alba Iulia
- AIDA

3379

SCRIEREA STRATEGIEI
DE DEZVOLTARE
LOCALA A
MUNICIPIULUI FETESTI,
JUDETUL IALOMITA

2983

Asociatiile de
dezvoltare
intercomunitara instrument pentru
furnizarea in comun, in
conditii de calitate si
eficacitate, a serviciilor
publice locale

3333

3017

Elaborarea "Strategiei
de dezvoltare a orasului
Predeal, perioada 20092020"

Imbunatatirea
eficacitatii
organizationale in
Primaria Municipiului
Dragasani

Primaria Fetesti

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Consiliul Local
Predeal

Municipiul
Dragasani

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

CATRINOIU
GHEORGHE

Daniela Napradi

Adina DONOSA

Cristian NEDELCU

258818488

0733 44 99 49

0213037080 int
11113

0268.456.237,
0731.333.841

0250-811990

moldovan.nicolaie@gmail.com

catrinoiu_ghe@yahoo.com

daniela.napradi@mai.gov.ro

adinadonosa6@gmail.com

primariadragasani@yahoo.com

1123215

386942.51

3291320

664010

305630

1095134.62

379203.66

3225493.6

650729.8

299517

1-Sep-09

1-Jul-09

1-Jul-09

1-Jul-09

1-Jul-09

Constituirea echipei
Elaborarea caietelor de sarcini pentru
achizitii
Contractarea consultantului
Elaborarea planului de actiune
Organizarea sesiunilor de instruire
Realizarea si implementarea
platformei electronice
Auditul regiunii, stabilirea viziunii si
misiunii
Elaborarea planurilor locale de
investitii multianuale
Auditul proiectului

1-Sep-11

Elaborarea unei strategii de
o echipa constituita de management
dezvoltare durabila, pe termen mediu
al proiectului
si lung, care sa genereze si sa
1 plan de actiune
prioritizeze politicile publice si sa
6 cursuri de perfectionare
conduca la o mai buna reglementare 1 platforma de management proiecte
si planificare strategica in domeniul
40 certificate de participare
dezvoltarii intercomunitare.

1-Apr-10

-1 strategie de dezvoltare
-8 diplome
IMBUNATATIREA PROCESELOR DE
-Membrii Aparatului de Specialitate al
-4 module de training
MANAGEMENT AL CICLULUI DE
Primarului municipiului Fetesti
-3 persoane instruite in management
POLITICI PUBLICE LA NIVELUL
-Persoanele care vor beneficia de cele
de proiect
ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, IN -3 persoane instruite in egalitatea de
4 cursuri de instruire (3 persoane
MUNICIPIUL FETESTI, JUDETUL
instruite pe tema management de
sanse
IALOMITA, INTR-O PERIOADA DE
proiect; 3 pe tema management
-3 persoane instruite in management
PATRU ANI DE LA IMPLEMENTAREA
financiar; 3 pe tema management de
de mediu
PREZENTULUI PROIECT
mediu; 3 pe
-3 persoane instruite in management
financiar
- 1 raport a

Finalizat.

1-Sep-11

Dezvoltarea abilitatilor autoritatilor
administratiei publice locale in
vederea constituirii, organizarii si
gestionarii asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara.

-240 de persoane instruite
-24 zile de instruire
-1 manual elaborat
- 1 vizita de studiu efectuata si 1
raport elaborat
-1 stagiu de pregatire efectuat
- 1 conferinta internationala
organizata

-240 de functionari publici si personal
contractual de la nivelul APL si al ADI
vor participa la programul de
formare destinat cresterii capacitatii
unitatilor administrativ-teritoriale în
vederea constituirii si administrarii
ADI
- 16 spec

Finalizat.

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat de reprezentantii
Primariei orasului Predeal, si anume:
- Nivelul de management superior al
Organizarea si desfasurarea
Primariei orasului Predeal,
procedurilor de achizitii publice,
reprezentat de Primarul orasului,
elaborarea "Profilului demografic,
Viceprimarul si Secretarul - 3
social si economic al orasului
persoane;
Predeal", desfasurarea sesiunilor de
- Nivelul de management mediu,
instruire, elaborarea "Strategiei de
reprezentat din Directorii de Directii dezvoltare a orasului Predeal 2009de specialitate din cadrul Primariei 2020", evaluarea ex-ante a strategiei,
orasului Predeal, Sefii de servicii si din
consultarea publica a strategiei,
cadrul institutiilor subordonate
diseminarea rezultatelor obtinute in
Consiliului Local al orasului Predeal - cadrul proiectului, auditul proiectului.
11 persoane;
- Nivelul operational din cadrul
Primariei Predeal - 37 persoane.

Finalizat.

Grupul tinta direct: 80 de persoane
din primaria Municipiului Dragasani .
Femei (minim 50%)
Varsta : 25- 52 ani
Nivel de educatie / formare : gimnaziu
sau universitate
Ace¿tia au fost implica¿i în elaborarea
proiectului prin participarea la
ac¿iunile de masurare a nevoilor de
instruire. Totodata, ei vor contribui la
implementarea proiectului datorita
modului interactiv in care sunt
gandite sa se desfasorare cursurile de
instruire/formare .
Beneficiari indirecti: cei 33 200
locuitori ai municipiului Dragasani si
zonei limitrofe, comunitatea de
afaceri, sectorul societatii civile,
locuitorii din judetul Valcea care sunt
factori interesati in dezvoltarea
municipiului.

Finalizat.

30-Jun-10

30-Jun-10

- "Strategia de dezvoltare a orasului
Obiectivul general este de a dezvolta
Predeal, perioada 2009 - 2020"
capacitatea de formulare a politicilor
elaborata si aprobata in cadrul
publice pentru dezvoltarea urbana,
Consiliului Local al orasului Predeal;
sociala si economica la nivelul orasului
- "Portofoliul de proiecte al orasului
Predeal, prin intermediul
Predeal", destinat accesarii
implementarii unui proces participativ
Programelor de Fonduri Structurale
de planificare strategica.
ale Uniunii

Un numar de 80 de persoane din
primaria Dragasani , selectati pe baza
unor criterii obiective si transparente,
respectand egalitatea de sanse, vor fi
instruiti in cel putin unul dintre
cursuri, din care cel putin 80% vor
absolvi cel putin unul din aceste
cursuri, cu diplome recunoscute in
cadrul APL
Un numar de 15 persoane
specializate/ perfectionate ca
formatori, cu diplome recunoscute in
Dezvoltarea si imbunatatirea
APL, absolvente ale cursului de
structurilor si procesului ce contribuie
formare formatori si apte sa predea
la cresterea eficacitatii si eficientei
colegilor din APL asigurand
organizationale in primaria
continuitatea proiectului dupa
municipiului Dragasani.
terminarea finantarii
Un numar de 480 de ore de curs vor fi
predate ptr cei 80 de participanti la
cursuri (dintre care 30 ore privind
protectia mediului si dezvoltarea
durabila si un numar de 30 de ore
privind egalitatea de sanse)
Un studiu privind analiza atitudinii si
satisfactiei in munca a personalului
primariei va fi realizat de consultant si
aprobat de CL.
Planul de formare ptr angajatii

215 angajati ai administratiei locale
reprezentanti ai alesilor locali

A1.Formarea Echipei de proiect si
lansarea proiectului si
managementul proiectului si
pregatirea/lansarea achizitiilor publice
A2. Achizitii publice
A 3.Furnizarea cursurilor de instruire
ptr cei 80 de participanti ai primariei
A 4. Realizare studiu privind analiza a
atitudinii si satisfactiei in munca a
personalului primariei
A 5. Publicitate si informare in proiect
A6. Monitorizarea proiectului si
evaluarea interna a proiectului
A 7. Auditul proiectului

Finalizat.

2

3

2

2.2

3.1

2.2

5257

5253

8926

Infiintarea
Departamentului
"Management de Caz"
DIRECTIA
unitate subordonata
si implementarea
GENERALA DE
sau coordonata de
metodei - premiza
ASISTENTA SOCIALA catre o autoritate a
pentru reducerea
SI PROTECTIE A
administratiei publice
perioadei de
COPILULUI
locale
livrare/asistenta publica
pentru copii si adulti

Ministerul
Evaluarea intermediara Administratiei si
a PO DCA pentru
Internelor- DG
perioada 1 ianuarie
pentru Dezvoltarea
2007 - 30 iunie 2009
Capacitatii
Administrative

Imbunatatirea
serviciilor publice
furnizate de comuna
Chichis, judetul Covasna
si comunele Bod,
Cristian, Halchiu,
Sanpetru, Prejmer,
Tarlungeni si Vulcan din
cadrul Agentiei
Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabila
Brasov prin
implementarea si
certificarea sistemelor
de management al
calitatii ISO 9001 : 2000
si instruirea
personalului

Comuna Chichis

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Epure Adriana
Simona

Olga Strejan

SANTA GYULA

021 312.63.11

+ 40 21 303.70.80
interior 111

0267 347223

sspp_ong_6@yahoo.com

olga.strejan@mai.gov.ro

kokos@cosys.ro

1080604

520800

333124

1058992

390600

326461.52

1-Sep-09

8-Sep-09

8-Oct-09

31-Oct-10

8-Jul-10

8-Mar-11

1 Departament de Management de
caz functional in cadrul DGASPC
sector 6
16 profesionisti manageri de caz,
stabiliti prin decizia Directorului
Executiv au castigat competente
pentru implementarea
managementului de caz
48 functionari formati in
implementarea procedurilor de
management de caz
cel putin 200 de dosare de caz
Imbunatatirea calitatii si eficientei
rediscutate si reformulata strategia
Directiei Generale de Asistenta
pe termen scurt
Sociala si Protectia Copilului in
48 functionari formati in promovarea
implementarea serviciilor sociale
egalitatii de sanse
catre populatie.
48 functionari formati pe tema
dezvoltarii durabile
1 plan integrat de dezvoltare elaborat
dupa cursul de dezvoltare durabila
reducerea timpului de livrare si
elaborare a PIP (precum si de atingere
a finalitatii dosarului cu 40%)
o metodologie de management de
caz eficienta, cu instrumente de
implementare a PIP si de eficientizare
a comunicarii cu toate
departamentele
DGASPC
6 si
I. Pentru obiectivul
specific
1
rezultatul final al proiectului este un
raport final de evaluare care sa
cuprinda:
- Un studiu pentru stabilirea
relevantei interventiilor, beneficiarilor
si grupurilor tinta fata de obiectivele
PO DCA;
- Un set de standarde de comparare
(benchmarks), tinte statice si
Contributia la implementarea
eficienta a PO DCA în vederea utilizarii dinamice pentru a stabili relevanta
indicatorilor;
eficiente si transparente a fondurilor
- Un studiu asupra coerentei
structurale si a co-finantarii nationale
strategiei PO DCA în raport cu cele
prin asigurarea coerentei si calitatii
mai recente strategii nationale cu
masurilor privind implementarea si
relevanta în domeniu;
prin mentinerea unui sistem de
- O analiza a procesului de evaluare si
management si control eficient
selectie a proiectelor;
pentru aceste fonduri.
- O analiza comparativa a sistemului
de implementare a PO DCA cu alte
sisteme de implementare ale unor
programe operationale de dezvoltare
a capacitatii administrative;
- O analiza a gradului de îndeplinire a
obiectivelor PO DCA;
- O analiza pentru stabilirea eficacitatii
masurilor de informare si publicitate;
- Un studiu asupra sistemului de

16 functionari DGASPC sector 6
16 sefi servicii din DGASPC sector 6
6 asistenti sociali angajati DGASPC
sector 6
8 asistenti DGASPC sector 6
2 reprezentanti ANPDC - Ministerul
Muncii

Grupul tinta vizat de acest proiect
este personalul AM PO DCA (60 de
persoane).

Beneficiarii directi ai proiectului:
-cele 8 primarii din comunele
Chichis, Bod, Cristian, Halchiu,
Sanpetru, Prejmer, Tarlungeni, Vulcan
in care va fi implementat si certificat
sistemul de management al calitatii
ISO 9001:2000
-primaria Chichis in care vor fi
implementate aplicatii informatice de
Imbunatatirea funizarii serviciilor
Management cadastral, Evidenta
publice in judetele Brasov si Covasna -eficientizarea activitatilor Primariei
populatiei si Managementul
SCOP
Chichis prin achizitia de aplicatii
documentelor
Implementarea si certificarea
informatice: soft Registrul cadastral,
-6 functionari publici si personal
sistemului de management al calitatii
Managementul documentelor si
contractual din comuna Chichis care
in 8 primarii din judetele Brasov si
Evidenta populatiei
vor fi instruiti sa lucreze cu aplicatiile
Covasna si instruirea personalului in
-instruirea a 6 persoane privind
informatice achizitionate prin proiect
gestionarea serviciilor publice
utilizarea aplicatiilor informatice
(2 persoane din compartimentele
Imbunata¿irea funizarii serviciilor
Registrul cadastral
Cadastru si Agricol pentru aplicatia
publice in jude¿ele Bra¿ov ¿i Covasna
Registrul Cadastal, 2 persoane din
compartimentul Relatii publice si
Contabilitate pentru aplicatia
informatica Managementul
documentelor, 2 persoane din
compartimentul Evidenta populatiei si
compartimentul de Asistenta sociala
si Autoritate tutelara pentru aplicatia
Evidenta populatiei)
- 11 functionari publici si personal

1. achizitii echipamente pentru biroul
MC
2. amenajarea biroului MC
3. formarea managerilor de caz
4. formare Egalitate de sanse
5. formare Dezvoltare durabila
6. elaborarea ghidului de practica pe
managementul de caz
7. activitatea de management de caz
8. evaluarea activitatii de
management de caz
9. seminarul de lansare a
Departamentului MC
10. conferinta de presa de prezentare
a rezultatelor proiectului
11. activitati de promovare a
proiectului
12. reuniuni de echipa a proiectului
pentru evaluare si optimizarea
activitatii
13. supervizarea profesionala a
managerilor de caz
14. auditul proiectului

1. Elaborarea Caietului de sarcini
pentru achizitionarea de servicii de
consultanta în domeniul evaluarii
2. Derularea procedurii de achizitie
publica
3. Publicarea unui comunicat de presa
privitor la lansarea proiectului pe
pagina de internet a MAI la rubrica
Fonduri Structurale
4. Desfasurarea activitatilor de
consultanta în domeniul evaluarii
5. Publicarea unui comunicat de presa
privitor la finalizarea proiectului pe
pagina de internet a MAI la rubrica
Fonduri Structurale
6. Achizitionare servicii de auditare a
proiectului
7. Elaborare raport de audit

Finalizat.

Finalizat.

1. - angajarea unor specialisti in
domeniul achizitiilor publice sau
contractarea serviciilor pentru
derularea procedurilor de achizitii
publice
2. - actualizarea fiselor de post si
evaluarea initiala a serviciilor publice
furnizate
3. - participarea personalului la
cursuri de instruire, separat din cadrul
fiecarei primarii
4. - imbunatatirea managementului
documentelor in Primaria Chichis prin
elaborarea unor proceduri fara
existenta unui program informatic
specializat
5. - Implementarea si certificarea
sistemelor de management al calitatii
ISO 9001:2000
- Participarea personalului din toate
cele 8 comune la modulele de curs:
¿Gestionarea serviciilor publice in
contextul descentralizarii
administrative¿,¿Dezvoltarea rurala
durabila si egalitatea de sanse¿ si
¿Participarea autoritatilor locale din

Finalizat.

1

1

1

2

1.1

1.3

1.3

2.2

2128

3273

2378

5615

Elaborarea "Strategiei
de Dezvoltare a
Orasului Odobesti,
perioada 2009-2020"

Program de instruire
pentru elaborarea
participativa de politici
publice locale pentru
functionari publici

Managementul eficient
al serviciilor
administrative in
Judetul Giurgiu
(M.E.S.A.J. Giurgiu)

Imbunatatirea calitatii si
eficientei serviciilor
oferite de Primaria
Comunei Lumina printrun management
integrat

Primaria orasului
Odobesti

Asociatia Centrul
pentru Politici
Publice

Judetul Giurgiu

Comuna Lumina

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Nicolas Lenuta
Anisoara

Kolumban Gabor

Lucia Monalisa
Jureschi

Dumitru CHIRU

744398573

372914519

246213331

0722.280.363

lenus_nicolas@yahoo.com

gkolumban@cenpo.ro

integrare@cjgiurgiu.ro

contact@primaria-lumina.ro

630000

268090

486224

350000

617400

262720

476224

343000

30-Apr-09

8-Jul-09

17-Mar-09

1-Sep-09

30-Apr-10

8-Jul-10

17-Mar-10

31-Aug-10

Lansarea oficiala a proiectului
Pregatirea documentatiei de licitatie
pentru contractarea elaborarii
strategiei de dezvoltare
Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
Elaborarea strategiei de dezvoltare
Consultarea publica a strategiei
Diseminarea rezultatelor
Realizarea auditului

Finalizat.

1. pregatirea proiectului
2. lansarea oficiala a proiectului
3. Dezvoltarea unui program de
instruire pentru functionarii publici,
4. Masuria active de promovare a
egalitatii de sanse si dezvoltarii
durabile
5. Evaluarea trimestriala
6. Dezvoltarea unui program de
instruire pentru functionarii publici II
45 de functionari publici din aparatul 7. Organizarea sesiunilor de instruire
propriu al Primariei si Consiliului Local
8. Evaluarea trimestriala
al Municipiului Sighisoara, din care 20 9. Organizarea sesiunilor de instruire
de functionari publici de conducere.
II
10. Organizarea unui eveniment de
promovare a proiectului - masa
rotunde
11. Evaluare trimestrial
12. Activitati de suport pentru
elaborarea de politici publice locale
13. Masuri de publicitate legate de
incheierea oficiala a proiectului
14. Evaluarea finala. Audit. Raport
final.

Finalizat.

100 funstionari publici instruiti
50 participanti conferinte interactive
1 studiu de analiza
5 seturi mobiler birou
1 telefon-fax
Obiectivul este acela de a contribui la
1 LCD
crearea unei administratii publice mai
5 telefoane mobile
eficiente si eficace in beneficiul socio
5 PC
economic al societatii romanesti
5 softuri windows
100 afise
300 pliante
250 brosuri
250 mape de prezentare

Administrarea proiectuluiu
Promovarea proiectului si
diseminarea rezultatelor
Dotarea cu echipament IT si bunuri
166 de functionari care vor fi instruiti
Module de pregatire
si vor participa la conferinte
Realizarea de materiale promotionale
Schimb de bune practici
Conferinte interactive
Elaborarea unui studiu de analiza

Finalizat.

Rezultatele cantitative obtinute prin
implementarea proiectului sunt:
- 1 sistem de management integrat
mediu-sanatate si securitate
ocupationala;
- echipamente de calcul si
echipamente periferice: 2 laptopuri
dotate cu licente, 1 xerox, 1
videoretroproiector, 1 imprimanta
color;
- mobilier necesar implementarii
proiectului: 4 birouri, 4 scaune si 1
dulap de acte;
- 3 sesiuni de instruire pentru 3
persoane din cadrul Primariei Lumina
in domeniul managementului calitatii,
mediului si a sanatatii si securitatii
ocupationale;
- 3 certificate ISO (1 certificat ISO
9001, 1 certificat ISO 14001 si 1
certificat ISO 18001
- 1 campanie de informare publica
formata din: 2 comunicate de presa, 1
banner la locul de desfasurare al
proiectului, includerea pe materialele
suport pentru activitatile de training a
elementelor obligatorii de identitate
vizuala, etichete pentru mijloacele

Constituirea echipei de proiect
Achizitia de materiale consumabile
necesare desfasurarii activitatilor
proiectului
Comunicat de presa de lansare a
proiectului
Achizitia de mobilier necesar
implementarii proiectului
Achizitia de echipamente de calcul si
echipamente periferice de calcul
Realizarea serviciilor de consultanta si
implementarea sistemului de
management integrat mediusanatate si siguranta ocupationala
Participarea la 3 cursuri de instruire a
personalului privind managementul
calitatii, mediului si a sanatatii si
securitatii ocupationale
Achizitia unui banner pentru
promovarea proiectului
Realizarea unui interviu privind
realizarea proiectului
Organizarea unui seminar privind
dezvoltarea durabila
Organizarea unui seminar privind
egalitatea de sanse
Realizarea/difuzarea de materiale
publicitare

o strategie de dezvoltare locala
Elaborarea strategiei de dezvoltare a
un portofoliu de proiecte al orasului
orasului pentru orizontul de timp
250 de exemplare a strategiei tiparite
2009-2020, formulata in urma
si distribuite
desfasurarii de analize specifice si a
5 intalniri de lucru de analiza a
procesului de consultare a factorilor
strategiei
locali interesati si a comunitatii
1 infochiosc

-cresterea nivelului de cunostinte si a
expertizei aparatului propriu al
aparatuloui propriu al autoritatii
publice
- intarirea capacitatii institutionale si a
eficientei administratiei publice si
serviciilor publice
Imbunatatiri de proces ale
- schimbari semnificative la nivelul
managementului ciclului de politici
interfetei autoritatii publice locale in
publice la nivelul aparatului propriu al
relatia cu cetatenii
Primariei si Consiliului Local al Mun.
- cresterea pe termen mediu si lung a
Sighisoara
calitatii politicilor publice locale, ca
urmare cresterii capacitatii
institutionale in domeniul elaborarii
politicilor publice locale si deschiderii
tuturor etapelor de elaborare a
acestora catre cetateni.

cresterea eficientei activitatilor
interne;
reducerea timpului de solutionare a
corespondentei adresata institutiei de
catre autoritatile publice centrale,
serviciile publice deconcentrate,
autoritatile publice locale, agentii
economici, organizatiile
nonguvernamentale
constientizarea si asumarea
problematicii de protectia mediului de
catre angajati, oferind un cadru bine
organizat pentru gestionarea
problemelor de mediu
reducerea (gestionarea) riscurilor
sanatatii si securitatii ocupationale

nivelul de management superior al
primariei - 4 persoane
nivelul de management mediu-13
persoane
nivelul operational din primarie - 44
persoane

Grupul tinta care este vizat direct de
implementarea si rezultatele
proiectului este reprezentat de
Primaria Lumina si personalul,
managementul primariei
Lumina.Beneficiarii directi ai acestui
proiect sunt in principal angajatii din
cadrul Primariei Comunei Lumina ce
vor fi instruiti in managementul
calitatii, mediului si sanatatii si
securitatii ocupationale (in numar de
3 persoane).
Beneficiarii indirecti vor fi cetatenii si
alte institutii cu care colaboreaza
Primaria Lumina care vor beneficia de
servicii imbunatatite in urma
implementarii proiectului.

Finalizat.

2

2

2

2

2.2

2.2

2.2

2.2

6298

Servicii publice
performante prin
management de
calitate

6136

Gestionarea eficienta a
fondurilor publice prin
implementarea
sistemului de
management integrat
in Primaria Medgidia

5923

6804

Management
standardizat pentru
imbunatatirea calitatii si
eficientei furnizarii
serviciilor publice
oferite de Primaria
Eforie

Ghiseul unic - servicii
publice complete
pentru cetatenii
comunei Liesti

Unitatea
Administrativ
Teritoriala Liesti

Primaria
Municipiului
Medgidia

Primaria orasului
Eforie

Unitatea
Administrativ
Teritoriala Liesti

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Bot Iulian

Marian Iordache

Brailoiu Ion Ovidiu

Iulian BOT

236821020

0241820800 int
107

0241/748.979

0236.821.020

p8071801@yahoo.com

vimedro@yahoo.com

primar@primariaeforie.ro

p8071801@yahoo.com

233480

400000

450000

243700

227643

392000

441000

238826

1-Apr-10

1-Sep-09

8-Sep-09

1-Sep-09

1-Apr-11

Documentatie SMC
Dezvoltarea si consolidarea capacitatii 1 certificat de stabilire a conformitatii
administrative a comunei Liesti
SMC cu cerintele SR EN ISO 9001:2008
Introducerea sistemului de
27 angajati instruiti
management al calitatii conform
echipamente
standardului SR EN ISO 9001:2008
1 raport audit financiar
materiale de informare si promovare

1-Sep-10

Imbunatatirea calitatii serviciilor care
sa sigure obtinerea satisfactiei
cetatenilor, in conditii de eficacitate si
eficienta

1. Rezultatele cantitative obtinute
prin implementarea proiectului sunt:
- Un sistem de management integrat
mediu -sanatate si securitate
ocupationala.
- Doua comunicate de presa: unul la
inceputul proiectului si altul la sfarsit.
- 2 certificate ISO: certificatul ISO a
sistemului de management de mediu
14001/ 2005 si un certificat pentru
OHSAS 18001/ 2008.
- 5 persoane instruite in
managementul mediului si al sanatatii
si securitatii ocupatioanele.
- 10 diplome pentru persoanele care
au participat la curs, una pentru
mediu si alta pentru sanatate si
securitate ocupationala.
- 10.000 de pliante publicitare.
- Cinci laptopuri cu licentele de
functionare si doua copiatoare.
- Un banner folosit la promovarea
proiectului.
- Doua seminarii, unul organizat
pentru explicarea conceptului de
dezvoltare durabila si altul pentru
egalitatea de sanse.
- Materiale publicitare (10.000

8-Sep-10

31-Aug-10

un sistem de management integrat
implementat
2 certificate ISO
3 laptopuri
2 seminarii
materiale publicitare
un banner

Sprijinirea initiativelor de reducere a
duratei de livrare a serviciilor publice
prin infiintarea ghiseului unic pentru
cetateni la nivelul administratiei
publice din comuna Liesti, judetul
Galati.

-Un studiu de identificare a
necesitatilor si constrangerilor
comunitatii din Liesti cu privire la
modul cum administratia publica
locala este eficienta in relatia cu
cetateanul.
-Un ghiseu unic pentru cetateni;
-4 ghiduri de informare a cetatenilor,

-

Promovarea si comunicarea
rezultatelor proiectului
Achizitia servicii de consultanta
pentru implementarea sistemului de
management al calitatii
Achizitii echipamente
Achizitii programe informatice de
gestionare a documentelor
Participarea angajatilor la cursuri de
instruire
Proiectarea si implementarea
sistemului de management al calitatii
Achizitie servicii de auditare a SMC
Auditul proiectului

Finalizat.

personalul primariei

Promovare proiect
Achizitii publice
Evaluare stadiu proiect
Raportare
Audit extern

Finalizat.

1.Formarea echipei de proiect
2.Achizitia de materiale consumabile
aferente actvitatilor desfasurate in
cadrul proiectului
3.Comunicat de presa la inceputul
proiectului
4.Achizitia de echipamente de calcul
si echipamente periferice de calcul
5.Realizarea serviciilor de consultanta
si implementarea sistemului de
management integrat mediu sanatate si securitate ocupationala
6.Participarea la 2 cursuri de instruire
a personalului privind managementul
mediului si a sanatatii si securitatii
ocupationale
7.Achizitia unui banner pentru
promovarea proiectului
8.Realizarea unui interviu
9.Organizarea unui seminar privind
dezvoltarea durabila
10.Organizarea unui seminar privind
egalitate de sanse
11.Realizarea de materiale publicitare
(10.000 pliante)
12.Difuzarea materialelor publicitare
13.Achizitionarea de reviste de
specialitate in domeniul
1. Publicitatea si promovarea
proiectului
2 Organizarea spatiului pentru ghiseul
unic - instalarea unui perete-cortina
de termopan
3 Selectarea unui furnizor de cablare a
retelei interne
4. Dotarea spatiului prin
achizitionarea de echipamente
tehnice si de calcul
5. Informatizarea ghiseului prin
- 19 functionari publici angajati ai
achizitionarea de software specializat
aparatului propriu al UAT Liesti ;
6. Elaborarea studiului identificare
- 19 angajati contractuali angajati in
actuala a necesitatilor si
cadrul aparatului propriu al UAT Liesti
constrangerilor
7 Elaborarea a 4 ghiduri de informare
a cetatenilor si multiplicarea lor.
8 Participarea a 20 persoane la
training-uri de specializare in
administratia publica
9 Prestarea serviciilor ghiseului catre
cetateni
10 Diseminarea informatiilor catre
actori interesati
11 Managementul proiectului
12 Audit financiar

Beneficiarii directi sunt cei care
contribuie la implementarea
proiectului, cei care se obliga sa ofere
servicii publice eficiente:
administratia publica locala, angajatii
administratiei locale, care vor
participa la buna desfasurare a
activitatii din cadrul administratiei
publice.
Grupul tinta este format din cele 5
persoane din cadrul administratiei
publice locale Eforie ce vor beneficia
de instruire privind modul de
implementare al sistemului de
management integrat mediu sanatate si securitate ocupationala.
Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt
cei care beneficiaza de rezultatele
acivitatilor demarate in proiect: 7.824
contribuabili arondati la aceste
structuri ale administratei publice,
794 societati comerciale, implicit
societatea civila. De asemenea pot fi
considerati beneficiari indirecti : alte
institutii din Orasul Eforie, Agentia de
Protectie a Mediului Constanta.

Finalizat.

Finalizat.

2

2

1

2

2.2

2.2

1.1

2.2

6348

6074

12776

6072

Sistem de management
al calitatii in
conformitate cu SR EN
ISO 9001:2008 si SR EN
ISO 14001:2005 Primaria Slanic Moldova

Unitatea
Administrativ
Teritoriala Slanic
Moldova

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Mecanisme integrate
unitate subordonata
de reducere a duratei
sau coordonata de
de livrare a serviciilor Institutia Prefectului
catre o autoritate a
publice in cadrul
judetul Bacau
administratiei publice
Institutiei Prefectului centrale
judetul Bacau

Dezvoltarea si
modernizarea Primariei
Comunei Ipatele,
judetul Iasi, prin
cresterea capacitatii
tehnice, calificarea
personalului si
realizarea strategiei de
dezvoltare locala

Sistem de management
performant pentru
comuna Dumbravita,
jud. Timis

CONSILIUL LOCAL
IPATELE

Comuna
Dumbravita

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Poncos Eugen
Constantin

Constantin-Dorian
POCOVNICU

Dan Marion HACIU

Geza SZILAGYI

0745.305.963

0234-534224

0752.081.581

0256.214.272

eugenponcos@yahoo.com

prefect@prefecturabacau.ro

danhaciu@yahoo.com

primdumb@yahoo.com

250000

352454

519641

234460

245000

345404.92

509248.18

229770

23-Apr-09

1-Sep-09

1-Dec-10

1-Sep-09

23-Apr-10

Rezultatele reprezinta:
1.Un sistem de management
combinat, de calitate si mediu,
conceput si implementat la nivelul
Primariei orasului Slanic Moldova, in
conformitate cu SR EN: ISO 9001 /
2008 si cu SR EN: ISO 14001/2005;
2.Sistemul de management
combinat, de calitate si de mediu,
certificat de catre un organism de
certificare, in conformitate cu SR EN:
Îmbun¿aatirea calitatii si eficientei
ISO 9001 / 2008 si cu SR EN: ISO
serviciilor publice furnizate la nivelul
14001/2005;
Primariei Orasului Slanic Moldova prin
Grupul tinta al proiectului este
3.Manualul sistemului de
consolidarea capacitatii
reprezentat din 45 persoane, angajate
management combinat, de calitate si ale Primariei orasului Slanic Moldova.
administrative de gestiona aceste
mediu si procedurile
servicii, raportate la standarde de
corespunzatoare, in conformitate cu
calitate recunoscute.
SR EN: ISO 9001 / 2008 si cu SR EN:
ISO 14001/2005;
4.2 Certificate care atesta
conformitatea sistemului, fata de SR
EN: ISO 9001 / 2008 si fata de SR EN:
ISO 14001/2005;
5.1 sesiune de instruire organizata si
defasurata pentru Ocupatia de
Manager calitate, (Cf. Cod COR:
242303) pentru 15 beneficiari,
conform standardelor CNFPA legate

30-Sep-10

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor furnizate de Institutia
Prefectului, judetul Bacau.

1-Nov-11

Dezvoltarea capacitatii de formulare a
politicilor publice, capacitatii de a
realiza o mai buna reglementare si
planificare strategica a comunei
Ipatele in vederea imbunatatirii
calitatii serviciilor publice, cresterii
eficientei activitatilor desfasurate si
pentru a se asigura un corp
profesionist de func¿ionari publici si
angajati ca premise pentru o mai
buna gestionare a fondurilor, servire a
comunitatii locale si indeplinirea
conditiilor privind alinierea la
standardele Uniunii Europene.

31-Aug-10

1. Asigurarea managementului si
monitorizarea proiectului;
2. Lansarea oficiala a proiectului;
3. Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitie publica;
4. Proiectarea si implementarea
sistemului de management combinat
de caliate si de madiu in conformitate
cu SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO
14001:2005;
5. Desfasurarea sesiunii de instruire
nr. 1 Manager al sistemelor calitatii,
Domeniul Administratie si
Mnagaement, Cod COR: 242303;
6. Desfasurarea sesiunii de instruire
nr. 2 Auditor in domeniul calitatii,
Domeniul Administratie si
management, Cod COR: 242301;
7. Vertificarea sistemului de
management combinat, de calitate si
mediu, in conformitate cu SR EN ISO
9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005;
8. Diseminarea rezultatelor obtinute
in cadrul proiectului;
9. Realizarea auditului proiectului.

Finalizat.

- o analiza de simplificare a
procedurilor administrative
referitoare la managementul
documentelor in cadrul institutiei
prefectului
- un program informatic integrat de
management al documentelor
- 43 angajati instruiti in utilizarea
programului informati

1. Managementul proiectului
2.Promovarea si mediatizarea
proiectului
personalul din Institutia prefectului3. Achizitionarea aplicatiei informatice
functionari publici, personal
de management integrat al
contractual si functionari cu statut
documentelor
special - 110 persoane din care 50 din
4. Desfasurarea cursurilor de
cadrul Serviciilor publice comunitare
perfectionare
de eliberare si evidenta a
5. Informare cetateni cu privire la
pasapoartelor simple
drepturile si obligatiile care le revini n
relatiile cu institutiile publice
6. Auditul extern al proiectului

Finalizat.

Capacitatea de management a
primariei se va imbunatati.

1. Pregatirea unitatii de implementare
a proiectului
2. Realizarea managementului de
proiect
3. Achizitionarea de echipamente si
active fixe necorporale pentru
Grupul tinta al proiectului este format
cresterea capacitatii tehnice a
din cei 15 de functionari si angajati ai
primariei Ipatele
primariei care vor beneficia de
4. Cresterea profesionalismului si
rezultatele proiectului.
competentelor presonalului primariei
5. Elaborarea unei Strategii de
Dezvoltare Locala
6. Publicitate si informare
5. Monitorizarea si evaluarea
proiectului

Finalizat.

Grupurile tinta ale prezentului
proiect sunt autoritatile
Realizare si implementare sistem
administratiei publice locale ale
integrat de management, sustinerea
comunei Dumbravita, jud. Timis si
de cursuri de instruire pentru
organismele lor subordonate
integrarea mecanismelor electronice,
(institutii si personalul acestora).
sustinerea de cursuri de instruire in
Din punct de vedere numeric
domeniul evaluarii performantelor
grupurile tinta sunt:
serviciilor publice, management de
-1 institutie - comuna Dumbravita
proiect, activitati de promovare si
-6 organisme subordonate: Asociatia
publicitate, Instruire privind notiuni
Apa Canal, Politia Comunitara, Scoala,
de dezvoltarea durabila, Instruire
Gradinita, Biblioteca, Centrul de
privind notiuni de egalitatea de sanse.
calificare si recalificare Dumbravita
-170 persoane

Finalizat.

-scaderea cheltuielilor generale de
Imbunatatirea eficientei si eficacitatii
operare cu 3% pe an
administratiei publice locale din
-scaderea numarului de sesizari si
Comuna Dumbravita, jud. Timis prin
reclamatii cu privire la activitatea
implementarea unui sistem modern
institutiei cu 20%
de management in vederea
-scaderea timpului de raspuns la
dezvoltarii durabile a mediului sociosolicitarile cetatenilor cu 20%
economic local.
-1 procedura de colectare selectiva a
d

2

2

2

2

2.2

2.2

2.2

2.2

5985

7799

7864

7825

Servicii de calitate
pentru locuitorii
municipiului Campina

CALITATE LA
STANDARDE EUROPENE
IN ADMINISTRATIA
PUBLICA

MIASE - Management
Integrat pentru
Asistenta Sociala
Eficienta

Imbunatatirea
sistemului de
management in cadrul
primariei Caseiu,
jud.Cluj

Municipiul Campina

INSTITUTIA
PREFECTULUI
VRANCEA

Judetul Giurgiu

comuna Caseiu

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Barbu Gabriela

DAN RALUCA

Despina MANEA

Boldor Silviu

0244.336.134

237234000

0246.213.331

0264-229239

integrare@primariacampina.ro

prefectura@prefecturavrancea.r

despina.manea@cjgiurgiu.ro

primarcaseiu@yahoo.com

285100

434755

1199949.63

347580.02

279389

369541.75

1175950.64

340628.42

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Sep-09

31-Aug-10

1-Sep-10

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor oferite locuitorilor
municipiului Campina de catre
administratia publica locala

Consolidarea capacitatii de
management al serviciilor publice
adresate cetatenilor la nivelul
Institutiei prefectului judetului
Vrancea

Dupa finalizarea proictului, Primaria
Municipiului Campina va obtine doua
certificari acordate de catre un
organism de certificare recunoscut pe
plan national si international pentru
Sistemul de Management al Calitatii
in conformitate cu standardul
international SR EN ISO 9001:2008 si
pentru Sistemul de Management al
mediului in conformitate cu
standardul international SR EN ISO
-30 angajati ai primariei, cu functii
14001:2001.
cheie privind calitatea serviciilor
40 de angajati ai primariei vor fi
furnizate catre clienti, participanti la
instruiti in diferite domenii legate de
cursurile de instruire in domeniul
managementul calitatii, protectiei
Managementului calitatii, dezvoltare
mediului si responsabilitatii sociale.
durabila, egalitatea de sanse si
Acestia vor fi constientizati si formati
participanti la activitatile de st
in spiritul principiilor managementului
calitatii (care au drept preocupare
centrala clientul, in cazul de fata
cetateanul), protectiei mediului,
dezvoltarii durabile si egalitatii de
sanse.
Materiale publicitare: brosuri 300,
pliante 1000, afise 50, etichete
mijloace fixe achizitionate 10, mape
conferinte 200.
Se vor organiza 4 conferinte pentru

1.Lansare proiect
2.Pregatirea documentatiilor de
achizitie
3.Achizitia echipamentelor si
aplicatiilor software
4.Instruire
5. Implementare Sistem de
management al calitatii (SMC)
6. Implementare Sistem de
management al mediului (SMM)
7. Publicitate si promovare
8.Certificarea sistemului de
management al calitatii
9.Certificarea sistemului de
management al mediului
10.Auditul proiectului
11. Monitorizare, evaluare

Plan de implementare a proiectului
1 contract consultanta în achizitii
1 contract audit extern
1 contract achizitie pentru
implementarea si certificarea sistem
1 sistem electronic de gestiune a
2 functionari din cadrul institutiei,
documentelor implementat
care vor fi certificati ca si auditori
1 audit de sitem realizat
interni ai sistemului de management
200 chestionare de evaluare a
al calitatii
satisfactiei beneficiarului completate
70 de functionari din cadrul institutiei
si analizate
prefectului
1 raport asupra analizei satisfactiei
beneficiarilor
2 auditori interni de sistem certificati
7 sesiuni de instruire implementate
7 tematici abordate
70 persoane instruite

Finalizat.

Finalizat.

31-Aug-10

Beneficiari directi:
- 862 persoane - angajatii DGASPC
- 2 studii de simplificare
Giurgiu participanti la training SIMAS;
administrativa realizate si editate in
- 20 participanti la 2 conferinte de
Imbunatatirea furnizarii serviciilor
30 exemplare fiecare
presa;
publice generale si specifice asistentei
- 2 ghiduri: 1 ghid referitor la
- 50 participanti la forumul informativ;
sociale prin cresterea promptitudinii dezvoltare durabila, 1 ghid referitor la
- 25 reprezentanti ai presei,
in furnizarea serviciilor publice
egalitate de sanse
institutiilor publice locale, ONG-urilor,
- 46 computere cu licente software
societarii civile prezente la caravana
SO, licente software tip Office, licent
informativa
- 240 participanti la 4 module de
training;

Analiza institutionala pentru
eficientizarea proceselor de furnizare
a raspunsurilor la petitii si de livrare a
serviciilor sociale, analiza de
simplificare administrativa, achizitia si
realizarea contractului "Sistem
integrat de management informatic al
DGASPC Giurgiu", campanie de
promovare, caravana informativa,
training.

Finalizat.

1-Jun-10

- 18 persoane instruite
- 108 zile de instruire
- 3 standarde implementate si
certificate : ISO 9001:2008, ISO
14001:, OHSAS 18001
- dotari : 1 ecran proiectie; 1 tabla
magnetica; 1 videoproiector; 4
laptopuri; 1 licenta de management; 1
licenta de conta

1. Pregatirea si organizarea
procedurilor de achizitie
2. Realizarea dotarii
3. implementarea sistemului de
standarde
4. Certificarea sistemului de
management integrat
5. Cursuri de formare profesionala
6. Monitorizarea proiectului
7. Informare si publicitate
8. Auditul proiectului

Finalizat.

Ob.general este cresterea calitatii si
eficientei serviciilor publice furnizate
de catre Primaria Caseiu in vederea
asigurarii unei dezvoltarii economice
si sociale durabile care sa raspunda
nevoilor identificate ale cetatenilor.

2

1

2

2

2.2

1.1

2.2

2.2

6695

Implementarea unui
sistem modern de
management al calitatii
si mediului - un pas spre
o administratie
europeana

2281

Proces decizional la
nivel M.I.R.A. - eficienta
si coerenta

7823

Calitate si performanta
in administratia publica
locala a comunei
Gorgota, Judetul
Prahova

7916

Eficientizarea serviciilor
publice prin
implementarea
sistemului integrat de
management - ISO, de
mediu ¿i s¿n¿tate ¿i
securitate a muncii în
cadrul prim¿riei
ora¿ului murfatlar,
jude¿ul constan¿a

Judetul Bacau

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Ministerul
Administratiei si
Internelor

autoritate a
administratiei publice
centrale

Comuna Gorgota

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Oras Murfatlar

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Stere
Constantinescu

Mihail SIMA

Ionita Veronica

COJOCARU
GHEORGHE

0234-537200

021.303.70.80 int
11917

244474511

0241 234 350

piu@csjbacau.ro

sima.mihail@mai.gov.ro

primar@gorgota.ro

consiliu-local@primariamurfatl

372500

5856403.36

236121.18

287274.24

365050

5739275.29

231398.7

281528.76

1-May-10

1-Jul-09

1-Sep-09

8-Sep-09

30-Apr-11

Imbunatatirea calitatii si eficientei
Un sistem de management combinat,
serviciilor publice furnizate la nivelul
de calitate si mediu, conceput si
Consiliul Judetean Bacau prin
implementat la nivelul Consiliului
consolidarea capacitatii
Judetean Bacau, in conformitate cu SR
administrative de gestiona aceste
EN ISO 9001:2008 si cu SR EN ISO
servicii, raportate la standarde de
14001:2005
calitate recunoscute.

31-Dec-10

Dezvoltarea durabila a practicilor de
fundamentare a deciziilor în
Ministerul Internelor si Reformei
Administrative. Prin obiectivul general
urmarit prin proiect se are în vedere
consolidarea procedurilor si
structurilor deja existente în
Ministerul Internelor si Reformei
Administrative, precum si
imbunatatirea functionarii acestora,
astfel incat sa genereze un
management al ciclului politicilor
publice eficient si eficace. Finalitatea
interventiei se va concretiza in
imbunatatirea durabila a procesului
decizional la nivelul Ministerului
Internelor si Reformei Administrative.

1-May-10

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta imbunatatirea furnizarii
serviciilor publice la nivelul
administratiei locale a comunei
Gorgota

8-Sep-10

Imbunatatirea calitatii si cresterea
eficientei serviciilor publice oferite
cetatenilor, institutiilor si
organismelor publice si mediului de
afaceri, pentru dezvoltarea socioeconomica a comunitatii locale, in
spiritul reformei in administratia
publica.

1) Personal de conducere al MIRA
instruit în domeniul elaborarii/
implemenarii / monitorizarii
politicilor publice prin - 50 de
persoane cu functii de conducere din
cadrul departamentelor cu functii
strategice pe diferite sectoare de
activitate.
2) Personal de executie al MIRA
instruit în domeniul elaborarii /
implementarii / monitorizarii
politicilor publice prin: 40 persoane
Unitatea de Politici Publice
- aprox. 260 persoane cu functii de
executie din MIRA, câte 4-5 persoane
din fiecare Directie.
Persoane-resursa din cadrul MIRA
specializate în domeniul elaborarii /
implemenarii / monitorizarii politicilor
publice prin cursuri de Formare de
Formatori, care asigura ransmiterea si
dezvoltarea continua, la locul de
munca, a cunostinselor si abilitatilor
necesare în cadrul ciclului politicilor
publice;
- 50 de persoane selectate de la nivel
de conducere, de executie si din
cadrul Unitatii de Politici Publice
-1 institutie certificata
- 2 standarde internationale
implementate si certificate

1.Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului
2.Lansarea oficiala a proiectului
3.Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
4.Proiectarea si implementarea
sistemului de management combinat,
de calitate si de mediu, în
conformitate cu SR EN ISO 9001 :
2008 si cu SR EN ISO 14001:2005
5.Realizarea procedurilor pentru
sistemul de control managerial
conform Ordinul MFP nr.
Grupul tinta al proiectului este
946/17.07.2006
reprezentat din 144 de persoane,
angajate ale Consiliul Judetean Bacau. 6.Desfasurarea sesiunii de instruire
nr. 1 Manager al sistemelor calitatii,
Domeniul: Administratie si
management, Cod COR: 242303
7.Desfasurarea sesiunii de instruire
nr. 2 Auditor in domeniul calitatii,
Domeniul: Administratie si
management, Cod COR: 242301
8.Defasurare vizitei de studii
9.Certificarea sistemului de
management combinat, de calitate si
de mediu, in conformitate cu SR EN
ISO 9001 : 2008 si cu SR EN ISO
14001:2005
Beneficiari directi:
- personalul din Unitatea de Politici
Publice;
- personal din cadrul Ministerului
Internelor si Reformei Administrative
(Aparat Central si structuri
subordonate);
- factori de decizie de la nivelul
Ministerului Internelor si Reformei
Administrative Estimare a volumului:
proceduri de angajare experti,
În prezent, în Aparatul Central al
identificare nevoi de instruire,
M.I.R.A. functioneaza 23 directii de
contractare furnizori, sustinere
specialitate în care sunt încadrate
seminarii, organizarea sesiunilor de
aproximativ 1.200 de persoane, si are formare, organizare vizite de studiu,
în subordine 29 de structuri - institutii, organizare si derulare exercitiu pilot in
agentii si autoritati (în care sunt
4 structuri ale MIRA, finalizarea
încadrate peste 130.000 de
procesului de elaborare a studiilor,
persoane).
procedurilor si ghidurilor.
Proiectul vizeaza atragerea:
- a cel putin 5 persoane, cu functii de
executie, din fiecare structura (aprox.
260 persoane).
- Personalul Unitatii de Politici Publice
(40 persoane).
- Personalul cu functii de conducere
din M.I.R.A. (pana la nivel sef birou)
(aprox. 50 persoane)
Total estimat: 350 persoane
Angajatii Primariei:
functionari publici 8 persoane
personal contractual 21 persoane

Activitatea 1
1Constituirea echipei de
-echipa de implementare a
implementare a proiectului
proiectului constituita
2Intocmirea documentatii-lor si
-strategie de implementare
efectuarea achizitiilor de bunuri si
elaborata
servicii necesare proiectului
-sarcini si atributii stabilite, fisa
3Evaluarea de risc a activitatii
postului intocmita
Primariei orasului Murfatlar
Activitate 2
4Identificarea situatiei actuale ¿
- plan de achizitii
stabilirea nivelului de
- documentatii de achizitii publice
- contracte de achizitii publice
eficienta a administratiei publice
- 63 de angajati care contribuie la
semnate
locale
solutionarea documentelor, a
- bunuri si servicii achizitionate
cererilor si solicitarilor populatiei sau 5Implementarea sistemului integrat
Activitatea 3
altor institutii ale statului vor avea la de management integrat al calitatii,
-factori de risc identificati si
de mediu si al sanatatii si securitatii
dispozitie proceduri de lucru care,
cuantificati
daca vor fi respectate, vor reduce cu ocupationale la nivelul administratiei
- cai si metode de
publice a orasului Murfatlar
cel putin 50% timpul de raspuns
eliminare/diminuare identificate
6Instruirea beneficiari-lor sistemului
Activitatea 4
integrat de management
- chestionare elaborate
- nivelul calitativ al serviciilor furnizate
7Implementare program
si gradul de satisfacere a nevoilor
informatizat pentru circuitul si
comunitatii cunoscute
controlul documentelor
Activitatea 5
8Certificarea sistemului integrat de
- procese reproiectate
management
- plan de actiune pentru procesele
9Activitati de promova-re a proiectuviitoare elaborat
lui
- Manual Integrat de Management
10Evaluarea rezultate-lor, audit

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

2

2.2

7840

Implementarea
Sistemului de
Management Integrat
al proceselor, riscurilor
si al cerintelor de
calitate, mediu,
sanatate si securitate
operationala si
securitatea informatiei
in cadrul Politiei
Comunitare sector 2

2

2.2

9842

Servicii publice de
calitate in comuna
Fitionesti

8310

Implementare si
certificare Sistem de
management integrat
calitate - mediu sanatate si siguranta
ocupationala securitatea informatiei
la Primaria Fieni

2

2.2

Primaria Sectorului
2

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Ontanu N. Neculai

021 209.60.02;
209.60.63

neculai_ontanu@ps2.ro

480128

470500

1-Jan-11

1-Feb-12

Consiliul local al
comunei Fitionesti

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Oana CRANCU

0768.351.651

-

349561

342569.78

1-Sep-09

1-Sep-10

Orasul Fieni

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

IORDANESCU
LAURENTIU

245774070

laur.iordanescu@gmail.com

273555

267536

1-Sep-09

1-Nov-10

Rezultatele directe obtinute in urma
Implementarii Sistemului de
Management Integrat al Proceselor,
Riscurilor si al cerintelor de Calitate,
1. Management de proiect
Mediu, Sanatate si Securitate
2. Evaluare conform Cadrului comun
Ocupationala si Securitatea
de auto-evaluare a modului de
Informatiei in cadrul Politiei
functionare a institutiilor publice
Comunitare Sector 2 cuprind:
(CAF) si al Modelului de Excelenta al
-Harta proceselor si fise descriptive
Fundatiei Europene pentru
ale proceselor modelate in sistemul
Managementul Calitatii (EFQM)
informatic;
3. Implementarea Sistemului de
In activitatile proiectului va fi implicat
-Manualul Sistemului de
Obiectivul general al proiectului este
Management Integrat al Proceselor,
intregul personal in numar de 513
Management Integrat si Manual de
acela de a imbunatati calitatea si
Riscurilor si al cerintelor de Calitate,
angajati format din:
Proceduri Operationale;
eficienta serviciilor furnizate de catre
Mediu, Sanatate si Securitate
-366 functionari publici si
-Personal instruit cu privire la
Primaria Sectorului 2 in beneficiul
Ocupationala si Securitatea
-147 personal contractual.
conducerea si operarea Sistemului de
cetatenilor.
Informatiei
Management Integrat;
4. Instruirea personalului
-Certificate de conformitate ale
5. Implementare Sistem Informatic
Sistemului de Management Integrat
pentru Asigurarea Securitatii
cu standardele internationale
Informatiilor
aplicabile;
6. Certificare Sistem de Management
-Extindere a sistemului informatic
Integrat
pentru asigurarea securitatii
7. Activitati de promovare proiect
informatiilor si datelor electronice si
8. Auditul proiectului
conformitatea Sistemului de
Management cu cerintele SR ISO CEI
27001:2006;
-Evaluari ale Sistemului de
Achizitia serviciului de consultanta
aferent obtinerii finantarii
nerambursabile
Achizitia serviciului de management al
proiectului
Achizitia echipamentelor necesare
implementarii proiectului
Lansarea proiectului
Achizitia serviciului de audit al
proiectului
-un Ghiseu unic pentru cetateni,
Instruire pentru optimizarea
organizat intr-un singur birou.
Personalul din cadrul Primariei
managementului si reducerea
-un sistem informatic integrat, in
comunei Fitionesti, caruia se
Imbunatatirea durabila a capacitatii
barierelor in furnizarea serviciilor
cadrul Ghiseului unic, care va pune la
adreseaza prezentul proiect, este
autoritatii administratiei publice
publice
dispozitia cetatenilor care nu
alcatuit din primarul si viceprimarul
locale de a furniza prompt si eficient
Achizitie servicii de transport
utilizeaza internetul informatii
comunei, 6 functionari publici si 8
servicii publice de calitate.
Studii si consultanta pentru analiza
necesare pentru accesarea serviciilor
persoane incadrate ca personal
problemelor specifice furnizarii
publice;
contractual.
serviciilor publice in vederea
-o
simplificarii si reducerii barierelor
administrative pentru cetateni
Achizitia sistemului informatic
integrat pentru ghiseul unic/ site-ul
primariei
Dotare cu echipament IT si mobilier
Realizarea retelei INTRANET
Conferinta de presa - finalizarea
proiectului
Activitatea financiara si activitatea

Cresterea promptitudinii, eficientei
si calitatii serviciilor publice si a
încrederii cetatenilor in activitatea
administratiei publice locale.

- 1 institutie certificata
- 2 de sesiuni de instruire
- 4 standarde internationale de
management implementate

109 functionari publici de la Primaria
orasului Fieni

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

2

2

2

2.2

2.1

2.2

9179

Sistemul integrat de
management al calitatii,
garantie a unei furnizari
de calitate si în conditii
de eficienta a serviciilor
publice de catre
Primaria Chitila

10289

IMPLICA -TE! FII
RESPONSABIL!

8146

Implemetarea
sistemului de
management al calitatii
la nivelul unor servicii
din cadrul Directiei
Generale de Asistenta si
Protectia Copilului
Arges

CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
CHITILA

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate subordonata
Directia Generala de
sau coordonata de
Asistenta Sociala si
catre o autoritate a
Protectia Copilului administratiei publice
locale

Judetul Arges

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Oprea V. Emilian

Dinica F. Petre

Viorica Olimpia
BADEA

021-4363709

0241 480851

0248.271.131

emoprim@yahoo.com

office@dgaspc-ct.ro

dgpcarges@yahoo.ro

270616.67

1195000

275000

264216.67

1159150

269500

1-Sep-09

8-Oct-09

1-Sep-09

31-Dec-10

47 de functionari instruiti în domeniul
implementarii si mentenaniei
sistemului integrat al documentelor
- un sistem integrat de management
al calitatii implementat
-2 certificate ale sistemului integrat al
calitatii obtinute
- un sistem integrat de management
al calitatii implementat
- 25 de functionari utilizatori ai
programului informatic de
Cresterea calitatii serviciilor publice
management al documentelor
primaria orasului Chitila, precum si
furnizate de Consiliul Local al orasului
- 100 % din totalul anual al
personalul aparatului de specialitate
Chitila, prin implememntarea unor
solicitarilor cetatenilor rezolvate prin
al acesteia (functionari publicisi
sisteme moderne de management, in
sistemul informatic
contractuali de conducere si executie
concordanta cu standardele
- o curricula de pregatire a
¿ 47 persoane
internationale de calitate.
functionarilor in domeniul
managementului calitatii
- 20 de functionari instruiti prin
cursuri de scurta durata in domeniul
calitatii în admin.publica
-un protocol de colaborare
interinstitutionala privind schimbul de
experienta cu o institutie similara
dintr-o tara membra UE

8-Oct-10

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor sociale furnizate de catre
D.G.A.S.P.C. Constanta si autoritatile
publice locale (Servicii Publice de
Asistenta Sociala, Compartimente de
Asistenta Sociala).

1-Sep-10

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor publice furnizate la nivelul
Consiliul Judetean Arges - Directiei
Judetene pentru Asistenta Sociala si
Protectia Drepturilor Copilului Arges
prin consolidarea capacitatii
administrative de gestiona aceste
servicii, raportate la standarde de
calitate recunoscute.

Rezultatele proiectului obtinute ca
urmare a implementarii activitatilor
prevazute in acest proiect vor fi:
-Consolidarea mecanismelor de
colaborare intre D.G.A.S.P.C.
Constanta si autoritatile locale in
vederea implementarii de servicii de
asistenta sociala si protectie a
copilului descentralizate la nivelul
oraselor,comunelor din Judetul
Constanta.
-Crearea cadrului de competente
necesar dezvoltarii si
managementului compartimentelor
D.G.A.S.P.C. Constanta in vederea
cresterii capacitatii de deservire a
asistatilor sociali si de a genera servicii
mai eficiente de asistenta sociala si
protectie a copilului la nivelul
oraselor,comunelor din Judetul
Constanta;
-Constructia echipei manageriale
mixte, DGASPC - autoritati locale si
corelarea obiectivelor ei la nevoile si
capabilitatile aflate la dispozitia
Administratiei Locale din orasele sau
comunele judetului.
-Dezvoltarea
abilitatilor necesare
Un
sistem de management
combinat,
de calitate si de sanatate si securitate
ocupationala, conceput si
implementat la nivelul DGASPC Arges,
in conformitate cu SR EN ISO 9001:
2008 si cu SR OHSAS 18001:2008;
Sistemul de management combinat,
de calitate si de sanatate si securitate
ocupationala, certificat de catre un
organism de certificare, in
conformitate cu SR EN ISO 9001: 2008
si cu SR OHSAS 18001:2008;
Manualul sistemului de management
combinat, de calitate si de sanatate si
securitate ocupationala si procedurile
corespunzatoare, in conformitate cu
SR EN ISO 9001: 2008 si cu SR OHSAS
18001:2008;
2 Certificate care atesta
conformitatea sistemului, fata de SR
EN ISO 9001: 2008 si cu SR OHSAS
18001:2008;
1 sesiune de instruire organizata si
desfasurata pentru Ocupatia de
Manager calitate, (Cf. Cod COR:
242303) pentru 20 beneficiari,
conform standardelor CNFPA legate
de organizarea formarii profesioanale

1. Organizarea managementului
proiectului
2. Implementarea sistemului integrat
de management al calitatii
3. Certificarea sistemului integrat de
management al calitatii
4. Implementarea sistemului
informatic de management al
documentelor si inregistrarilor pentru
sustinerea sistemului integrat de
management al calitatii
5. Instruirea functionarilor
6. Organizarea unei vizite de studiu si
de schimb de bune practici intr/o tara
UE, care are introdus un asemenea
sistem
7. Conferinta de presa pe tema
dezv.durabile si a egalitatii de sanse
8. organizarea a 4 seminarii de
promovare a proiectului
9. Activitati de comunicare si
informare
10. Monitorizarea si evaluarea
proiectului

eneficiari directi
1. Constituirea echipei de
PERSONALUL DIN CADRUL
implementare si elaborarea planului
D.G.A.S.P.C CONSTANTA
de lucru
Aceste persoane sunt desemnate in
2. Achizitia de echipament IT,
functie de tematica cursurilor si
mobilier de birou
atributiile de serviciu. Astfel
3. Selectarea firmei de formare
vor beneficia de seminarii si sesiuni de
4. Formarea personalului
formare, precum si de asistenta in
5. Consultanta in operationalizarea
cresterea capacitatii administrative strategiei in domeniul descentralizarii
prin colaborarea cu un consultant in
sistemului asistenta sociala si
management alocat, in urmatoarea
protectie a copilului si de cooperare
structura:
cu autoritatile publice locale in
descentralizarea serviciilor.
-Seminar diseminare obiective
6. Asistenta tehnica in cresterea
proiect si analiza modelului de
capacitatii administrative a DGASPC si
functionare locala corespunzator
autoritatilor locale in aplicarea
activitatii 01 incluse in capitolul 2.5 ¿
modelului de colaborare
minim 25 persoane;
descentralizat
-Formarea personalului,
7. Intalniri periodice cu reprezentantii
corespunzator activitatii 4 incluse in
autoritatilor locale
capitolul 2.5 ¿ cursuri in domeniile
8. Promovarea proiectului
urmatoare:
8.1 Editarea de materiale informative
-Gestionarea bugetelor multianuale (pliante, brosuri, bannere,)
20 persoane; 4 zile seminar
8.2 Conferinte de presa/comunicate
-Gestionarea personalului - 20
de presa
persoane; 4 zile seminar
8.3 Campanie de promovare-caravana
-Team ¿ building - 25 persoane;3 zile
in judet
seminar
9. Raportarea
1.Asigurarea
managementului si
monitorizarii proiectului
2.Lansarea oficiala a proiectului
3.Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
4. Asigurarea bazei materiale a
proiectului
5.Proiectarea si implementarea
sistemului combinat de management,
de calitate si de sanatate si securitate
ocupationala, in conformitate cu SR
EN ISO 9001:2008 si cu SR EN ISO
Grupul tinta al proiectului este
1400:2005
reprezentat din 127 de persoane,
angajate ale Consiliul Judetean Arges - 6.Desfasurarea sesiunii de instruire
nr. 1 Manager calitate, Cod COR:
Directia Generala de Asistenta Sociala
242303
si Protectia Copilului Arges.
7.Desfasurarea sesiunii de instruire
nr. 2 Auditor calitate , Cod COR:
242301
8.Defasurarea vizitei de studii
9.Certificarea sistemului combinat de
management, de calitate si de
sanatate si securitate ocupationala, in
conformitate cu SR EN ISO 9001:2008
si cu SR OHSAS 18001:2008
10.Diseminarea rezultatelor obtinute
in cadrul proiectului
11.Realizarea auditului proiectului

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

2

2

2

2.2

2.2

2.2

10574

10843

10952

Imbunatatirea calitatii
serviciilor furnizate de
catre Primaria Curtea
Consiliu local al
de Arges, prin
municipiului Curtea
implementarea
de Arges
sistemelor integrate de
management

Modernizarea activitatii
de lucru cu publicul si
introducerea unui
program informatic
pentru buna gestionare
a documentelor in
cadrul Primariei orasului
Slanic Moldova

Implementarea unui
program de
managementul
documentelor la nivelul
Primariei orasului
Odobesti si
modernizarea activitatii
de lucru cu publicul

Unitatea
Administrativ
Teritoriala Slanic
Moldova

Primaria orasului
Odobesti

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Diaconu N. Nicolae

Daniel MIRZA

Luca Gabriela
Mariana

0744 581 657

0234.348.119,
0723.323.228

0744-518279

primariacurteadearges@yahoo.co

mirzadan@gmail.com

gabimarialuca@gmail.com

372000

337500

250000

364560

330750

245000

1-Jan-11

1-Sep-09

1-Feb-10

1-Sep-12

31-Aug-10

1-Feb-11

Rezultate obtinute prin activitatea 2:
68 de functionari instruiti in domeniul
implementarii si mentenantei
sistemului integrat al documentelor;
un sistem integrat de management
implementat
Rezultate obtinute prin activitatea 3:
3 certificate ale sistemului integrat al
calitatii obtinute
Rezultate obtinute prin activitatea 4:
un sistem integrat de management al
calitatii implementat; 37 de
Cresterea calitatii si eficientei
functionari utilizatori ai programului
serviciilor publice prin implementarea
informatic de management al
unui sistem de management integrat
documentelor; 100 % din totalul anual
in municipiul Curtea de Arges.
al solicitarilor cetatenilor rezolvate
prin sistemul informatic
Rezultate obtinute prin activitatea 5:
o curricula de pregatire a
functionarilor in domeniul
managementului calitatii; 25 de
functionari instruiti prin cursuri de
scurta durata in domeniul calitatii in
administratia publica
Rezultate obtinute prin activitatea 6:
un protocol de colaborare
interinstitutionala privind schimbul de
experienta cu o institutie similara

Imbunatatirea calitatii si eficientei
furnizarii serviciilor publice la nivelul
Primariei orasului Slanic Moldova

Imbunatatirea calitatii si eficientei
furnizarii serviciilor publice la nivelul
Primariei orasului Odobesti

Grupul tinta vizat direct de
implementarea si rezultatele
proiectului este primaria municipiului
Curtea de Arges, precum si personalul
aparatului de specialitate al acesteia
(functionari publici si contractuali de
conducere si executie 68 persoane)

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat din 45 de persoane,
angajate ale Primariei orasului Slanic
Moldova.
1. Secretar oras - 1 persoana;
2. Compartimentul administratie
publica locala, stare civila, protectie si
asistenta sociala, autoritate tutelara,
secretariat, informare si relatii cu
publicul - 6 persoane;
3. Directia buget finante,
contabilitate, salarizare, resurse
umane, achizitii publice - 18 persoane;
4. Compartimentul urbanism,
amenajare terit.,administrarea
domeniului public si privat si protectia
mediului - 5 persoane;
5. Compartimentul agricol si cadastru
funciar - 3 persoane;
6. Compartiment control comercial,
protectia consumatorului si
autorizarea activ. economice si de
transp.- 2 persoane;
7. Compartiment audit intern - 1
persoana;
8. Biroul de integrare europeana si
Strategii de dezvoltare - 3 persoane;
9. Serviciul politie comunitara - 1

1. Organizarea managementului
proiectului
2. Implementarea sistemului integrat
de management al calitatii
3. Certificarea sistemului integrat de
management al calitatii
4. Implementarea sistemului
informatic de management al
documentelor si inregistrarilor pentru
sustinerea sistemului integrat de
management al calitatii
5. Instruirea specializata a
functionarilor in domeniul sistemului
de management al calitatii
6. Organizarea unei vizite de studiu si
de schimb de bune practici in
domeniul managementului calitatii
intr-o institutie similara dintr-o tara
UE, care are introdus un asemenea
sistem
7. Organizarea unei conferinte privind
bunele practici in domeniul calitatii,
dezvoltarii durabile si egalitatii de
sanse
8. Organizarea a 5 seminarii in judetul
Arges pentru promovarea proiectului
si a bunelor sale practici
9. Comunicarea si informarea cu

Finalizat.

Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului, asigurarea
bazei materiale a proiectului,
modernizarea activitatii de lucru cu
publicul, implementarea programului
informatic pentru managementul
documentelor, desfasurarea sesiunii
de instruire cu tema Relatii Publice si
Comunicare, diseminarea rezultatelor
obtinute in cadrul proiectului,
realizarea auditului proiectului.

Finalizat.

1.Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului
2.Lansarea oficiala a proiectului
3. Organizarea si desfasurarea
- un program informatic de
procedurilor de achizitii publice
managementul documentelor,
4. Asigurarea bazei materiale a
functional si implementat
proiectului
- grupul tinta vizat direct -101
- 60 angajati instruit in programul
5. Modernizarea activitatii de lucru cu
persoane, angajate ale Primariei
informatic de managementul
publicul
orasului Odobesti
documentelor
6. Implementarea programului
- grupul tinta vizat indirect - cetatenii
- 20 angajati participanti la sesiunea
informatic pentru managementul
de instruire cu tema Relatii Publice si
documentelor
Comunicare/ cu cer
7. Desfasurarea sesiunii de instruire
cu tema Relatii Publice si Comunicare
8.Diseminarea rezultatelor obtinute în
cadrul proiectului
9. Auditul proiectului

Finalizat.

- 1 "Manual de implementare in
vedera modernizarii activitatii de
lucru cu publicul";
- 1 program informatic de
managementul documentelor,
functional si implementat in cadrul
Primariei orasului Slanic Moldova;
- Infrastructura hardware
achizitionata si f

1

2

2

2

1.1

2.2

2.2

2.2

10839

Slanic Moldova succesul unei dezvoltari
durabile prin planificare
strategica 2010-2020

Unitatea
Administrativ
Teritoriala Slanic
Moldova

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

10988

Modernizarea si
eficientizarea serviciilor
publice in folosul
cetatenilor din
Municipiul Tirgu-Mures

Municipiul Targu
Mures

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

11133

Imbunatatirea calitatii
serviciilor furnizate de
catre Primaria
Sighisoara prin
implementarea unui
sistem informatic de
registratura electronica
si gestiune documente

11135

Servicii de calitate
furnizate de catre
Institutia Prefectului
INSTITUTIA
Judetul Ialomita prin
PREFECTULUI –
informatizarea gestiunii
JUDETUL IALOMITA
documentelor,
registraturii si ghiseului
unic pentru cetateni

Municipiul
Sighisoara

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

Daniel MIRZA

Korpadi Gyorgy

Mirel Ioan
MOLDOVAN

STIUCA
ALECSANDRU

0234.348.119

0265.268.330

0265.771.280

243235653

mirzadan@gmail.com

korpady@tirgumures.ro

sighisoara@cjmures.ro

prefect@prefecturaialomita.ro

845375

273436

273436

285470

828467.5

267967.28

267967.28

242649.5

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Apr-10

1. Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului
2. Lansarea oficiala a proiectului
3. Pregatirea documentatiei de
licitatie pentru contractarea elaborarii
Strategiei de dezvoltare a orasului
Slanic Moldova, perioada 2010 - 2020
Strategia de dezvoltare a orasului
4. Organizarea si desfasurarea
Slanic Moldova, perioada 2010 - 2020
procedurilor de achizitii publice
elaborata si aprobata in cadrul
5. Asigurarea bazei materiale a
Consiliului Local
proiectului
Echipamentul (infochiosc de uz
6. Elaboarea Profilului demografic,
extern) achizionat, receptionat si
Grupul tinta al proiectului este
social si economic al orasului Slanic
functional.
reprezentat din 45 de persoane,
Moldova
1 sesiune de instruire organizata si
angajate ale Primariei orasului Slanic
7. Desfasurarea sesiunii de instruire.
defasurata in domeniul Planificarii
Moldova.
Planificarea Strategica la nivelul
strategice la nivelul autoritatilor
autoritatilor publice si Gestionarea
locale si Gestionarii Relatiilor de
Relatiior de Parteneriat
Parteneriat pentru 15 beneficiari,
8. Elaborarea Strategiei de dezvoltare
conform standardelor CNFPA.
a orasului Slanic Moldova, perioada
2010 - 2020
9. Desfasurarea vizitei de studii
10. Evaluarea Ex - Ante a Strategiei de
dezvoltare
11. Consultarea publica a Strategiei
de dezvoltare
12. Diseminarea rezultatelor obtinute
in cadrul proiectului
1.Dezvoltarea unei structuri
eficiente la nivelul Serviciului
1. Schimbul de bune practici si stagiu
Informatic si Relatii cu Publicul, in
de practica
folosul cetatenilor, care asigura
2. Revizuirea, dezvoltarea,
cresterea promptitudiniiin furnizarea
optimizarea structurilor care
serviciilor publice.
gestioneaza serviciile publice
2.Realizarea unei infrastructuri hard
3. Achizitie echipamente si software
35 de angajati ai Municipiului Tirgu3.Realizarea unui sistem software de
necesare implementarii sistemului
Mures
aplicatii cu performante în
informatic
gestionarea documentelor in format
4. Instruire
digital
5. Promovare si publicitate
4.Baza(e) de date (documente) in
6. Monitorizarea si evaluarea
format electronic.
proiectului
5.Un numar de 35 functionari
7. Managementul proiectului
instruiti

1-Sep-10

Obiectivul general este de a dezvolta
capacitatea de formulare a politicilor
publice pentru dezvoltarea urbana,
sociala si economica la nivelul orasului
Slanic Moldova, prin intermediul
implementarii unui proces participativ
de planificare strategica.

1-Sep-10

Cresterea eficientei si eficacitatii
administratiei publice locale in
beneficiul comunitatii locale, prin
intermediul tehnologiei informatiei-IT
si profesionalizarea serviciilor publice.

1-Sep-10

1.Reorganizarea activitatii interne
(min. 5 departamente/procese:
Secretariat; Audiente; Achizitii
Sa contribuie la cresterea eficientei si
publice; Juridic; Urbanism, Stare
eficacitatii administratiei publice in
Civila)
beneficiul socio-economic al societatii 2.Realizarea unei infrastructuri hard
romanesti.
3.Realizarea unui sistem software de
aplicatii cu performante in
gestionarea documentelor in format
digital

1-Mar-11

Imbunatatirea calitatii si eficientei
furnizarii serviciilor publice pentru
cetateni

-30 functionari instruiti
- o baza de date
-Reducerea cu 50% a timpului de
raspuns
-5 compartimente reorganizate
-infrastructuri hard

-30 de functionari ai municipiului
Sighisoara care lucreaza pentru a
furniza servicii publice
-cetatenii Sighisoara, institutii
publice cu care exista comunicare
-frecvent (Consiliul Judetean (CJ,
Directii. alte primarii)

69 functionari ai Institutiei Prefectului

1. Schimbul de bune practici si stagiu
de practica
2. Revizuirea, dezvoltarea,
optimizarea structurilor care
gestioneaza serviciile publice
3. Achizitie echipamente si software
necesare implementarii sistemului
informatic
4. Instruire
5. Popularizare
6. Monitorizarea si evaluarea
proiectului
7. Managementul proiectului

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

2

2

2

2.2

2.2

2.1

11299

11219

11444

Ghiseu unic în judetul
autoritate a
Bihor pentru obtinerea Institutia Prefectului
administratiei publice
avizelor necesare
Judetul Bihor
centrale
proiectelor europene

Transparenta si
Eficacitate Imbunatatirea si
modernizarea relatiei
cu locuitorii comunei
Cumpana prin
Comuna Cumpana
introducerea unui
program informatic
pentru buna gestionare
a documentelor in
cadrul primariei

Programe de instruire
pentru personalul de
conducere din spitale

Consiliul Judetean
Constanta

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Gavrila GHILEA

Parvu Paula

Coman Raluca

0259-467.800

0731 306951

0241/488457

registratura@prefecturabihor.r

paula_pirvu@yahoo.com

coman_raluca2000@yahoo.com

255843

1000000

415150

217466.55

980000

406847

17-Nov-09

8-Oct-09

8-Jan-10

17-May-11

8-Oct-10

8-Dec-11

- 250 participanti la conferintele de
deschidere si de închidere ale
proiectului, precum si 100 de
participanti la inaugurarea ghiseului
unic,
- 1 studiu elaborat pentru
simplificarea procedurilor
administrative de eliberare a avizelor
pentru proiecte europene (cu
recomandari privind constituirea
ghiseului unic),
Grup tinta direct: reprezentantii a 101
- Ghiseu unic înfiintat, organizat si
unitati teritorial administrative (101
functional la standarde europene,
Îmbunatatirea calitatii si eficientei
primari, 101 viceprimari, 101
- Ghiseu unic dotat la standarde
furnizarii serviciilor publice.
secretari, 101 responsabili proiecte în
europene (achizitia a 6 echipamente
total, 404 reprezentanti si angajati ai
IT cu licentele si dotarile de birou
celor 101 primarii).
aferente),
- Proceduri, Regulament de
organizare si functionare a serviciilor
de calitate si a instrumentelor de
lucru (principii de calitate, formulare
etc.) în cadrul ghiseului unic
întocmite,
- Reducerea duratei de livrare a
serviciilor publice cu 25% raportat la
data de 01.12.2008,
- Un link al ghiseului unic creat pe siteulActivitatea
Institutiei Prefectului
Bihor
de lucrul cuJudetul
publicul
la
Grupul tinta al proiectului este
nivelul Primariei comunei Cumpana
reprezentat din 69 de persoane,
modernizata;
angajate ale Primariei comunei
- "Manual de implementare in vedera
Cumpana.
modernizarii activitatii de lucru cu
publicul¿, realizat, care sa contina
- Compartiment Audit Intern = 1
procedurile, informatiile si
persoana;
formularele necesare;
- Serviciul Financiar ¿ Contabil,
- 1 program informatic de
Incasare taxe si impozite = 20
managementul documentelor,
persoane ;
functional si implementat in cadrul - Serviciul Investitii, Achizitii, urbanism
Primariei comunei Cumpana;
, disciplina in constructii, amenajarea
- Infrastructura hardware
teritoriului, integrare Europeana = 18
Cresterea calitatii si eficacitatii
achizitionata si functionala care sa
persoane;
serviciilor publice furnizate de catre
contina 2 servere (incluzand rack si
- Compartiment registrul agricol si
Primaria Comunei Cumpana.
baterie UPS) pentru sistemul
cadastru = 7 persoane;
informatic si 15 statii de lucru avand - Compartiment asistenta sociala = 9
suita de tip office instalata, un
persoane;
echipament infochiosc, care va fi
- Birou juridic si contencios = 9
plasat in holul institutiei;
persoane;
- un numar de 69 de angajati ai
- Compartiment informare cetateni si
Primariei comunei Cumpana instruiti
registratura = 5 persoane.
sa foloseasca programul informatic de
managementul documentelor
Un numar de 69 de angajati ai
implementat;
Primariei comunei Cumpana vor fi
- 2 sesiuni de instruire sustinuta de
instruiti sa foloseasca programul
catre contractorul programului
informatic de managementul
informatic de
al
documentelor implementat, sa
1. Organizarea
a 5management
sesiuni de training,
2 seminarii in urma carora 30 dintre
participanti vor obtine 3 diplome la
urmatoarele cursuri :achizitii publice,
management financiar si audit intern,
comunicare si mediere in institutiile
spitalicesti ,iar ceilalti 30 de
60 de persoane manageri de spitale si
participanti vor obtine 2 diplome la
medicii sefi de sectie ai institutiilor
urmatoarele cursuri :managementul
medicale din judetul Constanta (
programelor de sanatate publica,
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta,
politici publice de descentralizare
Obiectivul general al proiectului
Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu
Astfel la finalul trainingului, fiecare
consta in imbunatatirea calitatii si
Mare, Spitalul de Ftiziologie Agigea,
eficientei serviciilor oferite de catre participant va dobandi cunostintele Spitalul de Ortopedie, Traumatologie
necesare cu privire la:
cadrele medicale din judetul
si Recuperare Medicala Eforie -Sud,
Constanta, cu accent pe procesul de -regulile care guverneaza derularea
Centru de recuperare si reabilitare
fondurilor structurale
descentralizare reflectat la nivelul
neuro-psihiatrica Techirghiol, Centru
-reguli care guverneaza derularea
furnizarii de servicii.
de recuperare si reabilitare neuroachizitiilor publice
psihiatrica Negru- Voda ,Scoala
-identificarea si formularea
sanatoriala Mangalia, Scoala
proiectelor ce pot fi propuse spre
sanatoriala - Deficienti Motor finantare din Fonduri Structurale 2007Techirghiol).
2013, in scopul contribuirii
semnificative la dezvoltarea
comunitatilor locale carora le apartin.
-Modalitatile de comunicare
interdisciplinara
2. Cresterea nivelului de
constientizare publica asupra

1. Management si organizare
2.Vizibilitate si actiuni de promovare
3.Achizitie consumabile
4.Consultanta în vederea elaborarii
unui studiu pentru simplificarea
procedurilor administrative de
eliberare a avizelor necesare pentru
proiecte fonduri europene
5.Înfiintarea ghiseului unic
6.Instruirea personalului de la ghiseul
unic
7.Inaugurarea ghiseului unic pentru
obtinerea avizelor necesare
proiectelor europene
8.Monitorizarea activitatilor ghiseului
unic
9. Evaluarea activitatii ghiseului unic
10.Atelier de lucru si schimb de bune
practici pe regiunea de Nord Vest
11.Centralizarea datelor si realizarea
unei analize cu cele mai bune reforme
din administratie pe regiunea de Nord
Vest
12.Constituirea Retelei de experti de
modernizare din regiunea de Nord
Vest REM NV si elaborarea
documentelor interne de functionare
13.Instruirea retelei de experti

1. Lansarea proiectului
2. Selectie integrator HW si SW
3. Implementare infrastructura HW si
SW de baza
4. Dezvoltarea si implementare
sistem informatic
Activitate de analiza
Dezvoltarea sistem informatic
Testare si implementare sistem
informatic
5. Organizarea de seminarii de
instruire a personalului in vederea
utilizarii sistemului informatic.
6. Activitati de management si audit
Evaluare si monitorizare activitati
proiect si intocmirea de rapoarte
intermediare si finale
Audit Financiar
Audit Tehnic
7. Informare si publicitate proiect.

1.Activitati organizatorice
1.1 : Organizarea echipei de proiect
1.2 : Achizitionare de echipament,
servicii si bunuri
1.3 : Achizitii prestari servicii web
design
1.4 : Selectia firmei de consultanta
care va sustine sesiunile de training si
atribuirea contractului
2. Selectia reprezentantilor conducerii
institutiilor spitalicesti
3. Desfasurarea sesiunilor de training
4. Diseminarea rezultatelor
proiectului
5. Monitorizare, Evaluare si Audit
extern

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

2

2

2

2.2

2.2

2.2

11289

11341

11218

unitate subordonata
Servicii publice eficiente
sau coordonata de
prin informatizare la Institutia Prefectului
catre o autoritate a
Institutia Prefectului
Judetul Galati
administratiei publice
Judetul Galati
centrale

ACCES - accesibilitate,
calitate, competenta,
eficienta si simplificare
in furnizarea serviciilor Instiutia Prefectului
publice de catre
Judetul Harghita
institutiile
administratiei publice
din judetul Harghita

SIMPLIFICARE SI
ACCESIBILITATE
PENTRU SERVICIILE
PRESTATE IN FOLOSUL
CETATENILOR DIN
COMUNA LIMANU,
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA LIMANU

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Claudiu Brinzan

Hora¿iu Alin
PA¿CA

Urdea Nicolae
Iustin

0236-462.739

0266.372.061/125

0241 858204

prefect@prefecturagalati.ro

integrare@prefecturahr.ro

primar@primarialimanu.ro

478370

937800

511829.9

406614.5

797130

501593.3

17-Nov-09

1-Sep-09

8-Oct-09

16-Nov-10

1-Sep-10

8-Oct-10

1.Reorganizarea activitatii interne
(registratura, audiente, petitii, acces
informatii publice, juridic, achizitii
publice, legalitate acte, apostile,
Ordine ale Prefectului, portal web),
astfel încât, pe baza informatiilor de
bune practici si cu sprijinul unui
1. Schimbul de bune practici si stagiu
sistem informatic modern, sa existe
de practica
un birou CIC, ce face fata unui volum
2. Revizuirea, dezvoltarea,
de lucrari mai mare decât cel actual.
optimizarea structurilor care
2.Realizarea unei infrastructuri hard
Grupul tinta vizat de proiect îl
gestioneaza serviciile publice
alcatuita din 1 server pentru sistemul
reprezinta Institutia Prefectului
Sa contribuie la cresterea eficientei si
3. Achizitie echipamente si software
informatic, 1 infokiosc, 1 router
Judetul Galati, cei 50 de angajati ai
eficacitatii administratiei publice în
necesare implementarii sistemului
pentru securizarea portalului web, 1 acesteia , precum si cei 20 de angajati
beneficiul socio-economic al societatii
informatic
scanner multifunctional, 2
ai serviciilor publice deconcentrate cu
românesti.
4. Instruire
calculatoare conectate în reteaua
care se va realiza baza comuna de
5. Popularizare
existenta.
documente securizate.
6. Monitorizarea si evaluarea
3.Realizarea unui sistem software de
proiectului
aplicatii cu performante în
7. Comunicare
gestionarea documentelor în format
digital, publicarea, transmiterea si
urmarirea documentelor din
institutie, generarea de rapoarte
specifice pentru fiecare dintre
departamentele mentionate, usor de
configurat si de utilizat.

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor furnizate de catre
administratia publica.

Grupul tinta vizat in mod direct:
Institutia Prefectului - Judetul
Harghita, cele 49 de servicii publice
-Ghidul serviciilor publice furnizate
deconcentrate ale ministerelor si ale
de institutiile deconcentrate la nivelul celorlalte organe ale administratiei
judetului Harghita - pe suport de
publice centrale din subordinea
hartie - 1.500 exemplare tiparite si
Guvernului, organizate la nivelul
distribuite
judetului Harghita, precum si 125
-Portalul web Institutiei Prefectului
functionari publici (67 de functionari
functional, continand si o aplicatie publici din cadrul celor 67 primarii, 49
web-based e-Peti
de functionari publici din cadrul celor
49 de institutii publice si 9 functionari
publici din cadrul Institutiei
Prefectului - Judetul Harghita).

In cadrul activitatii de furnizare a
serviciilor publice prestate in folosul
comunitatii din comuna Limanu,
judetul Constanta:
-cresterea transparentei si eficientei
comunicarii dintre administratia
publica locala si cetateni;
-furnizarea de asistenta, de calitate
si personalizate in functie de
necesitatile contribuabililor;
-reducerea timpului de rezolvare a
Creterea eficientei si calitatii
problemelor cetatenilor, si implicit
serviciilor prestate in folosul
diminuarea birocratiei si coruptiei prin
cetatenilor din comuna Limanu,
utilizarea unui sistem informational
judetul Constanta in sensul dezvoltarii
eficient si performant;
socio-economice a localitatii, in
-crearea unui climat relational
beneficiul locuitorilor sai.
favorabil cu cetatenii, o mai buna
informare si comunicare;
In cadrul activitatii de furnizare a
serviciilor publice prestate in folosul
comunitatii din comuna Limanu,
judetul Constanta:
-1 conferinta de presa pentru
lansarea proiectului; 1 conferinta de
presa pentru finalizarea proiectului; 1
infochiosc;1 modul Urbanism (soft ce
va fi implementat la nivelul Primariei
Limanu la Serviciul Urbanism); 1

Grupul tinta al proiectului
"Simplificare si accesibilitate pentru
serviciile prestate in folosul
cetatenilor din comuna Limanu,
judetul Constanta" este constituit din
angajatii din cadrul Primariei comunei
Limanu, judetul Constanta. La nivelul
Primariei Limanu sunt angajate 24 de
persoane, functionari publici si
personal contractual, care vor fi
implicati in toate activitãtile
proiectului, in special in cadrul
organizãrii activitãtilor de achizitiii si a
cursurilor de instruire si perfectionare
cu privire la activitatea de servicii
publice.

1. Elaborare si tiparire materiale
informative
2. Achizitionare echipamente IT,
instalare echipamente si cablare retea
interna si externa de calculatoare
3. Realizare aplicatii informatice
4. Construire portal web al Institutiei
Prefectului
5. Instruire personal de specialitate
din administratia publica locala
6. Efectuare sondaj de opinie cu
privire la perceptia beneficiarilor de
servicii publice referitoare la
activitatea de furnizare si gestionare a
acestora de catre institutiile publicein
urma implementarii proiectului
7. Informare si publicitate
8. Management de implementare a
proiectului
9. Audit extern

1 Pregatire activitate achizitie de
servicii consultanta management de
proiect
2 Contractare servicii consultanta
pentru managementul proiectului
3 Promovarea proiectului
Subactivitatea 3.1. Conferinta de
lansare a proiectului
Subactivitatea 3.2. Conferinta de
finalizare a proiectului
4 Pregatire activitate de achizitie
echipamente de calcul si echipamente
periferice de calcul: infochiosc
5 Pregatire activitate de achizitie
aplicatii informatice pentru
implementarea proiectului: modul
Geographycal Information System
6 Dotarea tehnica a primariei Limanu
cu echipament de tip
infochiosc;module informatice modul
urbanism, modul Contabilitate Expert
Bugetar, Modul Impozite si taxe.
Casierie, modul Populatie; modul
Salarii; Modul Asistenta sociala;
modul Webportal; modul Registru
agricol;modul Geographycal
Information System si echipamente:
calculatoare, imprimante, copiator

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

2

2

2

2

1

2

2.2

2.2

2.2

2.2

1.1

2.1

11293

11212

11272

11142

12172

12327

Imbunatatirea calitatii
serviciilor furnizate de
catre PRIMARIA
COMUNEI BARU prin
implementarea
electronica a ghiseului
unic cu registratura si
gestiune documente

Eficienta administrativa
prin e-comunicare la
nivelul Consiliului
Judetean Giurgiu - EAec Giurgiu

Administratie in
interesul cetateanului

Administratie publica
mai aproape de
cetateni-ghiseuri unice
in comunele Sihlea si
Balesti

Dezvoltarea comunei
Jitia in perioada 20102015 prin planificare
strategica

AUTORITATI
RESPONSABILE,
COMUNITATI
IMPLICATE

Primaria Comunei
Baru

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Judetul Giurgiu

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

Consiliul local
Pestisani

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Consiliul Local al
comunei Sihlea

comuna Jitia

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

DIRECTIA
unitate subordonata
GENERALA DE
sau coordonata de
ASISTENTA SOCIALA catre o autoritate a
SI PROTECTIA
administratiei publice
COPILULUI BACAU
locale

RADUCANU
DANIEL

Margareta
Mihaela Cristea

PAVEL ION FLORIN

Ene Stoica

NOAPTES NECULAI

BRASOVEANU
SORIN

744399058

0246-213331

726338010

0237-257708

0237.259.949

0234 585071

daniel_raducanu@yahoo.com

cjgiurgiu.ro

florinpavel_ro@yahoo.com

primar@sihlea.primarievrancea.

primarie@jitia.infoprimarie.ro

office@dgaspcbacau.ro

273436

1129790

405000

409465

1052802

1150000

267967

1107194.2

396900

401275.7

1021218

1127000

1-May-10

1-Sep-10

1-Sep-09

1-Sep-09

1-Jan-10

1-Dec-09

30-Apr-11

1-Sep-11

1-Sep-10

1-Sep-10

2Realizarea unei infrastructuri hard
alcatuita din 1 server pentru sistemul
informatic, 1 infokiosc, 1 router
pentru securizarea portalului web, 1
switch pentru extinderea retelei
interne, 1 multifunctional pentru
Sa contribuie la cresterea eficientei si
scanarea documentelor, 3
10 functionari ai PRIMARIEI COMUNEI
eficacitatii administratiei publice in
calculatoare (1 pentru CIC, 1 pentru
BARU care lucreaza pentru a furniza
beneficiul socio-economic al societatii
Juridic, 1 pentru Stare Civila
servicii publice.
romanesti.
conectate in reteaua existenta si care
se extinde.
Un numar de 10 functionari instruiti
sa foloseasca programe informatice
de uz general si sistemele informatice
implementate si infrastructura
hardwa

Schimbul de bune practici si stagiu de
practica
Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea
structurilor care gestioneaza serviciile
publice
Achizitie echipamente si software
necesare implementarii sistemului
informatic
Instruire
Popularizare
Monitorizarea si evaluarea proiectului
Managementul proiectului

Finalizat.

Crearea unei administratii publice mai
eficiente si mai eficace in beneficiul
socio-economic al societatii
romanesti.

-2 module de instruire
- 230 zile participant la instuire
- un ghid elaborat
- un sistem e-comunicare
implementat

46 functionari publici si personal
contractual din cj

1. management de proiect
2. promovare proiect
3. implementarea sistemului ecomunicare
4.dotarea cu echipamente
5. instruire
6.vizita
7. elaborare ghid
8. audit proiect

Finalizat.

Imbunatatirea furnizarii de servicii
publice

-infrastructura hard performante
- sistem software de aplicatii de
gestiune a documentelor
-imbunatatirea furnizarii de servicii
publice
- 21 de angajati instruiti

Personalul primariei Pestisani

Imbunatatirea durabila a capacitatii
autoritatii admin. publice locale de a
furniza prompt si eficient servicii
publice de calitate.

-2 ghisee unice pt cetateni, dotate
fiecare cu un sistem informatic
integrat si mobiler
- 2 studii privind problemele specifice
furnizarii serviciilor publice
- 2 sisteme informatice de
management al documentelor
- 9 sesiuni de instruie
- 30 personal din

1-Nov-10

-1 planificare multianula realizata si
-dezvoltarea capacitatii de planificare
editata;
strategica a 9 persoane din Primaria
-1 plan de actiune pentru perioada
comunei Jitia, prin instruire in
2010 - 2015 elaborat;
managementul strategic si implicarea
-1.782 cetateni consultati in procesul
in elaborarea strategiei, pe durata a 5
de elaborare a strategiei;
luni;
-9 angajati din Primaria comunei Jitia
-realizarea planului de actiune pentru
(functionari si personal contractual)
perioada 2010-2015, pri
instrui

1-Dec-10

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor sociale furnizate de catre
D.G.A.S.P.C. Bacau si autoritatile
publice locale (Servicii Publice de
Asistenta Sociala, Compartimente de
Asistenta Sociala)

-Consolidarea mecanismelor de
colaborare intre D.G.A.S.P.C. Bacau si
autoritatile locale
-Dezvoltarea abilitatilor necesare
aplicarii si transferului de bune
practici pentru intreaga gama de
servicii de asistenta sociala oferite
comunitatii
-Eficientizare

functionari publici si personal
contractual din cadrul primariilor
comunelor Sihlea si Balesti

-9 angajati din cadrul primariei
(functionari publici si personal
contractual);

PERSONALUL DIN CADRUL
D.G.A.S.P.C BACAU

Finalizat.

1. achizitia echipamentelor necesare
implementarii proiectului
2. promovare si publicitate proiect
3. achizitia servciiilor de instruire
4. achizitia servicii de transport
5. studii si consultanta pt analiza
problemelor specifice furnizarii
serviciilor publice
6. achizitia sistemului informatic
integrat pt ghiseul unic/ site-ul
primariei
7. achizitie mobilier si echipament IT
8. realizarea retelei INtranet
9. Auditul proiectului
10. conferinta de presa finalizare
proiect

1. Contractarea serviciilor de
consultanta aferente obtinerii
finantarii nerambursabile
2. Organizarea procedurii de licitatie
pentru contractarea managementului
de proiect
3. Contractarea serviciilor de realizare
a strategiei de dezvoltare locala
4. Achizitionarea de mijloace tehnice
si consumabile
5. Lansarea proiectului prin
organizarea unui seminar de
prezentare
6. Elaborarea materialelor informative
7. Furnizarea serviciului de realizare a
strategiei
8. Instruirea angajatilor din primarie
responsabili cu implementarea
strategiei de dezvoltare locala
9. Monitorizarea proiectului
10. Evaluarea proiectului
11. Mediatizarea si diseminarea
rezultatelor proiectului

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

3

1

1

3.1

1.1

1.1

11536

12344

11952

Ministerul
Sprijinirea procesului de Administratiei si
evaluare si selectie a
Internelor- DG
proiectelor depuse spre pentru Dezvoltarea
finantare la PO DCA
Capacitatii
Administrative

Dezvoltare durabila in
sit natura 2000 - Podisul
Hartibaciului - Strategia
de dezvoltare a
comunei Cincu

Strategii de dezvoltare
locala a localitatii
Gugesti, perioada 20092020

Comuna Cincu

Comuna Gugesti

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Ionut Alexe

Maria Florina
SANDRU

Florentina Hriziana
BABA

0213037080 - int.
11129

0744.473.438

0748.259.332

ionut.alexe@mai.gov.ro

sandru.florina@yahoo.com

flory_hriziana@yahoo.com

520000

297500

477350

390000

291401.25

467803

8-Sep-09

2-Aug-10

2-Jul-10

8-May-10

1-Aug-11

1-Jul-11

Rezultatele asteptate ale acestui
proiect sunt:
-minim 200 de cereri de finantare
evaluate si selectate
Obiectivul general al proiectului este -minim 200 de rapoarte de evaluare
Grupul tinta vizat de acest proiect
de a sprijini AM PO DCA in
completate pentru cererile de
este personalul AM PO DCA (60
gestionarea eficienta a fondurilor
finantare propuse pentru finantare in persoane cu functii de conducere si
alocate prin PO DCA, prin finantarea cadrul axelor prioritare ale PO DCA; de executie) pentru ca prin rezultatele
unor proiecte mature care sa
-recomandari emise pentru
asteptate, acest proiect va contribui
contribuie la indeplinirea obiectivelor beneficiarii cererilor de finantare, in in mod considerabil la imbunatatirea
acestui program operational.
vederea imbunatatirii acestora, ca
activitatii directiei.
parte a raportului de evaluare;
-contractarea cererilor de finantare
selectate si propuse spre finantare

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta dezvoltarea, la nivelul
Grupul tinta este format din 33 de
administratiei publice locale din
Strategia de dezvoltare durabila a
persoane si este reprezentat de
comuna Cincu, a capacitatii de
localitatii, incluzand PUG-ul localitatii
adminsitratia publica locala, aparatul
formulare a politicilor publice,
actualizat; Studiul de biodiversitate
legislativ precum si executivul, in total
transformand autoritatea locala din
pentru arealul acoperit de SIT-ul
11 consilieri locali si 22 de persoane
prestator de servicii in manager local, Natura 2000; Analiza SWOT; Analiza
din aparatul executiv (inclusiv primarii
implicat direct in Dezvoltarea
dignostic a situatiei actuale.
si secretarii).
durabila, bazata pe o Strategie, a
localitatii.

Strategii de dezvoltare a localitatii
Gugesti, perioada 2009 - 2020,
elaborata si aprobata in cadrul
Consiliului Local al comunei Gugesti;
Obiectivul general este de a dezvolta
Portofoliul de proiecte al comunei
capacitatea de formulare a politicilor
Gugesti, destinat accesarii
publice pentru dezvoltarea
Programelor de Fonduri Structurale
comunitara, sociala si economica la
ale Uniunii Europene, realizat si
nivelul comunei Gugesti, prin
fundamentat pe baza strategiei de
intermediul implementarii unui
dezvoltare locala;
proces participativ de planificare
Sumarul Executiv al Strategiei de
strategica.
dezvoltare a localitatii Gugesti
perioada 2009 -2020 elaborat;
Profilul demografic, social si economic
al comunei Gugesti realizat

Grupul tinta al proiectului este
reprezentat din 39de persoane,
angajate ale Primariei comunei
Gugesti.

1.Formarea echipei de proiect
2.Organizare licitatie - servicii de
asistenta tehnica pentru AMPODCA in
procesul de evaluare si selectie a
proiectelor
2.1Elaborarea caietului de sarcini
2.2Procedura de achizitie publica
pentru contractarea serviciului de
asistenta tehnica in domeniul
evaluarii si selectiei cererilor de
finantare
3.Publicarea unui comunicat de
presa privitor la lansarea proiectului
pe pagina de internet a MAI la rubrica
Fonduri Structurale
4.Desfasurarea activitatilor de
asistenta tehnica in domeniul
evaluarii si selectiei cererilor de
finantare
4.1Furnizarea de experti
4.2 Evaluarea din punct de vedere
tehnic si financiar a cererilor de
finantare
5.Publicarea unui comunicat de
presa privitor la finalizarea proiectului
pe pagina de internet a MAI la rubrica
Fonduri Structurale
proiectului
Actiune6.Auditarea
de promovare
a Proiectului in
randul cetatenilor si in mass media
Realizarea unui Site al Primariei cu
accent pe Proiectul derulat
Derularea procedurilor de atribuire a
Contractelor de servicii legate de
realizarea Analizei SWOT si
elaborarea Strategiei de dezvoltare
Achizitia bunurilor necesare derularii
Proiectului
Realizarea unui Sondaj de opinie in
randul cetatenilor privind masurile de
protectia mediului, activitatile
desfasurate si afacerile pe care ar dori
sa le deruleze, opinii asupra cauzelor
starii de fapt
Realizarea unui Studiu de
biodiversitate pentru arealul acoperit
de SIT Natura 2000
Intocmirea Analizei SWOT pentru
localitate
Pregatirea seminariilor
Realizarea unei Strategii de dezvoltare
locala, pe termen scurt, mediu si lung
cu prioritizarea masurilor de
interventie
Auditul Proiectului
Infiintarea Compartimentului de
1. Asigurarea managementului si
monitorizarii proiectului
2. Lansarea oficiala a proiectului
3. Organizarea si desfasurarea
procedurilor de achizitii publice
4. Asigurarea bazei materiale a
proiectului
5. Desfasurarea sesiunii de instruire
cu tema Planificare strategica la
nivelul autoritatilor publice locale
6. Elaborarea Strategiei de dezvoltare
a localitatii Gugesti , perioada 2009 2020
7. Evaluarea Ex - Ante a Strategiei de
dezvoltare a localitatii Gugesti,
perioada 2009 - 2020
8. Consultarea publica a Strategiei de
dezvoltare a localitatii Gugeti
9. Diseminarea rezultatelor ob¿inute
în cadrul proiectului
10. Realizarea auditului proiectului

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

3

1

1

3.1

1.1

1.1

12092

12714

12692

Asigurarea
Ministerul
perfectionarii
Administratiei si
personalului AM PO
Internelor- DG
DCA prin participarea la
pentru Dezvoltarea
conferinte, seminarii,
Capacitatii
cursuri si retele
Administrative
tematice.

Eurostrategie,
euroadministratie,
eurocetateni

ACTUALIZAREA
STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALA A
ORASULUI VOLUNTARI,
JUDETUL ILFOV

Consiliul Judetean
Gorj

INSTITUTIA
PRIMARULUI
VOLUNTARI

autoritate a
administratiei publice
centrale

unitate administrativ
teritoriala/ consiliu
judetean

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Moldovan Paul

Ion Calinoiu

FLORENTIN
COSTEL PANDELE

021.303.70.80/111
26

0253.214.006

021-569.23.66

moldovan.paul@mai.gov.ro

presedinte@cjgorj.ro

primaria-voluntari@primaria-vo

851000

781500

405541.91

638250

765870

397431.08

8-Oct-09

1-Nov-10

1-Feb-10

8-Apr-11

Dezvoltarea unui management
eficient al AM PO DCA, bazat pe
performanta.

1-Nov-11

Strategia de dezvoltare durabila a
judetului Gorj pentru perioada 20102020.

1-Feb-11

-Cresterea gradului de pregatire a
personalului implicat in
Grupul tinta vizat de implementarea
implementarea PO DCA prin
proiectului este reprezentat de intreg
acumularea de noi cunostinte si
personalul AM PO DCA precum si
aprofundarea celor de baza;
personalul suport din cadrul MAI, cu
-Participarea personalului AM PO
responsabilitati in implementarea PO
DCA la un numar de minim 20 de
DCA (audit, financiar, achizitii publice,
evenimente interne si internationale
juridic), 70 de persoane.
care a

1 strategie elaborata
4 studii elaborate
1 analiza SWOT realizata
125 functionari publcii instruiti

Rezultatele proiectului, in urma
finalizarii procesului de implementare,
se impart in doua categorii generale.
Astfel, exista, pe de o parte, o serie
Beneficiarii directi sunt membrii
rezultate masurabile, precise, iar pe
Aparatului de Specialitate al
de alta parte, un numar de rezultate
Primarului care vor utiliza
necuantificabile, ce descriu anumite
instrumentele de planificare
evolutii, imbunatatiri, solutii ale
strategica, in numar de 23 persoane;
diferitelor aspecte-problema pe care
le abordeaza proiectul.
Din grupul tinta fac parte si
In categoria rezultatelor masurabile, persoanele care vor beneficia de cele
precise se inscriu acele rezultate
DEZVOLTAREA CAPACITATII DE
5 cursuri de instruire, dupa cum
FORMULARE A POLITICILOR PUBLICE referitoatre la numarul de persoane
urmeaza:
LA NIVELUL ADMINISTRATIEI PUBLICE instruite, la numarul de strategii de
-5 persoane instruite pe tema
dezvoltare
LOCALE DIN ORASUL VOLUNTARI,
management de proiect;
elaborate/imbunatatite/actualizate,
JUDETUL ILFOV
-5 persoane instruite pe tema
la numarul de zile alocat instruirii
management financiar;
(atat in general, cat si pe fiecare
-4 persoane instruite pe tema
specialitate in parte), la numarul de
management de mediu;
active (corporale sau necorporale)
-4 persoane instruite pe tema
achizitionate prin proiect. Principalele
egalitatii de sanse;
rezultate cuantificabile, ce rezulta din
-5 persoane instruite pe tema
implementarea activitatilor prevazute
achizitiilor publice.
in cadrul proiectului, sunt prezentate
mai jos:
1. Achizitia de echipamente
2. Realizarea instruirii personalului

1

1.1

12735

Planificarea strategica,
parghie de dezvoltare
durabila si coerenta a
statiunii Busteni

Orasul Busteni

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

SAVIN E. EMANOIL

0244.322.005

primabus@yahoo.com

300020

294019.6

1-Jan-11

1-Oct-11

125 functionari din cadrul Consiliului
Jude¿ean Gorj, al unitatilor
subordonate si al autoritatilor
administratiei publice locale

Obiectivul general il constituie
cresterea capacitatii de planificare
strategica la nivelul orasului Busteni
prin elaborarea strategiei de
dezvoltare durabila la nivel local ,
orizont 2015

1. Participarea la evenimente interne
si internationale care au ca tema
managementul fondurilor UE, in
special FSE, inclusiv dezvoltarea de
politici dedicate dezvoltarii capacitatii
administrative (seminarii, conferinte,
ateliere de lucru, instruiri)
2. Derularea unor cursuri de pregatire
si perfectionare pentru personalul AM
PO DCA.

1. Intrunire UIP
2. Derularea achizitiilor publice
3. Derularea sesiunilor de instruire
4. Publciitate si promovare
5. Monitorizare proiect
6. Auditul proiectului
1Managementul proiectului
2Achizitia servicii de consultanta in
vederea actualizarii Strategiei de
Dezvoltare Locala
2.1Pregatirea si aprobarea DL
pentru selectarea unui consultant in
vederea oferirii de consultanta in
domeniul planificarii strategice pe
termen mediu si lung, precum si al
bugetarii pe proiecte
2.2Derularea procedurii de achizitie
a serviiciilor de conultanta in
domeniul planificarii strategice pe
termen mediu si lung, precum si al
bugetarii pe proiecte si selectarea
unui consultant
2.3Actualizarea Strategiei de
Dezvoltare Locala pe termen mediu si
lung
3Achizitia de servicii de instruire in
domeniul planificarii strategice
3.1Derularea procedurii de achizitie
directa a serviciilor de instruire si
selectarea unui furnizor de servicii de
instruire
3.2Realizarea instruirii personalului
aparatului administrativ al primarului
orasului Voluntari

1.Pregatirea cererii de finantare
2.Lansarea procedurii de achizitii
publice
3.Achizitie echipamente IT
4.Informare, publicitate
Grupul tinta vizat direct este format
5Formarea grupului de lucru
Prioritati de dezvoltare strategica
din reprezentantii autoritatatii publice
6.Colectare de date
pana in 2015 stabilite
locale, astfel:
7.Sondaj de opinie
Plan de actiune 2009-2015
-5 persoane care asigura
8.Definirea Status Quo.
Functionari ai primariei pregatiti in
managementul Primariei, avand
9.Evaluarea situatiei existente si
domeniul planificarii strategice,
responsabilitati directe in domeniul
identificarea punctelor tari, slabe, a
egalitatii de sanse si dezvoltarii
planificarii strategice
amenintarilor si oportunitatilor
durabile
-20 de angajati ai Primariei
10.Stabilirea viziunii, misiunii si a
Numar proiecte initiate in parteneriat
(functionari publici si personal
axelor prioritare de dezvoltare
la nivel local
contractual) cu responsabilitati in
11.Consultare publica strategie de
Populatie Busteni implicata in
domeniul dezvoltarii de proiecte)
dezvoltare
procesul de realizare a strategiei
-cei 60 de angajati ai Primariei, care 12.Elaborarea masurilor si a seturilor
lucreaza direct cu cetatenii
de actiuni
13.Consultare publica strategie
integrala cu plan de actiune
14.Sesiuni de pregatire personal
autoritate publica
15.Management proiect si raportare
16.Audit proiect

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.1

12457

Un management
eficient al resurselor
economico-financiare si
umane la nivelul
Ministerului Finantelor
Publice, din aparatul
central si din structurile
subordonate

Ministerul
Finantelor Publice

autoritate a
administratiei publice
centrale

CONSTANTIN
Emanuel-Alex

021.335.20.94

emanuel.constantin@mfinante.ro

2286545

1943563.25

1-Feb-10

31-May-11

12737

Elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Locala a
Municipiului Bistrita
Municipiul Bistrita
pentru perioada 20102030

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Liliana COCESIU

263223923

protmed@primariabistrita.ro

525387

514879.74

1-Dec-09

1-Nov-10

12815

12418

PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA ELABORAREA
STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE A
COMUNEI GHIZELA

Actualizarea strategiei
de dezvoltare a a
orasului Fieni

Comuna Ghizela

Orasul Fieni

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

URSU TIMOTEI
IONEL

IORDANESCU
LAURENTIU

0256 232 501

245774070

ursutimotei@yahoo.com

laur.iordanescu@gmail.com

251760

252715

246660

247408

1-May-10

1-Nov-09

30-Apr-11

1-Nov-10

1.1. Numirea prin ordin al ministrului
finantelor publice a unui Responsabil
de proiect la nivelul MFP si a
1.Echipamentul necesar functionarii
colaboratorilor acestuia
echipei de implementare achizionat,
1.2. Achizitia echipamentelor si
receptionat si functional (7 notebookmaterialelor necesare functionarii
uri, 2 multifunctionale)
proiectului
2.Nevoile de training identificate în
1.3. Achizitionarea serviciilor de
ceea ce priveste procesul de politici
consultanta în domeniul politicilor
publice si de planificare strategica la
publice si al planificarii strategice
nivelul MFP si al structurilor
1.4. Achizitionarea serviciilor pentru
subordonate;
furnizare de materiale de informare,
3.Plan de formare elaborat la nivelul
comunicare si publicitate proiect
Intarirea capacitatii Ministerului
Aparatul central al Ministerului
MFP si al structurilor subordonate;
2. Organizarea conferintei de lansare
Finantelor Publice de a dezvolta
Finantelor Publice, precum si
4.100 de functionari publici din
a proiectului
politici publice si planuri strategice.
institutiile aflate in subordinea sa
cadrul MFP formati în domeniul
3.1. Analiza nevoilor de formare la
politicilor publice;
nivelul MFP, în special în domeniile:
5.250 de functionari publici din
politici publice si planificare strategica
cadrul MFP formati în domeniul
3.2. Elaborarea Planului de formare;
planificarii strategice;
3.3. Contractarea serviciilor de cazare
6.20 de formatori din cadrul
si transport pentru cele 3 module;
compartimentelor de buget MFP
3.4. Sesiuni de formare a personalului
formati in domeniul planificarii
in domeniul politicilor publice;
strategice;
3.5. Sesiuni de formare a personalului
in domeniul planificarii strategice;
3.6. Sesiune de formare formatori
4.1. Prezentare modele de baze de
date utilizate
in alte state
in
Organizarea
procedurilor
de UE,
achizitii
publice
Imbunatatirea capacitatii de
Un numar de 106 functionari publici si
Promovarea proiectului
planificare strategica a administratiei
-Strategii elaborate - 1 buc
personal contractual din administratia Elaborarea Strategiei de Dezvoltare
publice locale, in vederea atingerii
-Curs de instruire -1 buc
publica locala a municipiului Bistrita
Locala
obiectivelor de dezvoltare economica
Auditul proiectului

Dezvoltarea durabila a comunei
Ghizela prin cresterea calitatii
deciziilor în administratia publica
locala si prin formularea clara a
politicilor publice.

- o Strategie de Dezvoltare a comunei
Ghizela pentru perioada 2010 - 2017
- 80 de exemplare tiparite din
Strategie de Dezvoltare a comunei
Ghizela
- 4 comunicate de presa publicate
contra cost intr-un cotidian regional
- 500 chestionare
- 2 bannere
- 60

Dezvoltarea durabila a ora¿ului Fieni
prin cresterea calitatii deciziilor in
administratia publica locala si prin
formularea clara a politicilor publice

- o Strategie de dezvoltare locala a
orasului Fieni, extinsa pana in anul
2015;
- 200 de exemplare tiparite din
Strategia de dezvoltare locala a
ora¿ului Fieni;
- 400 de exemplare tiparite din
rezumatul Strategiei de dezvoltare
locala a orasului Fieni;
-

1.Intrunirea echipei de proiect.
Conferinta de presa de lansare a
proiectului. Comunicat de presa de
lansare a proiectului
2.Promovare, mediatizare, publicitate
3.Achizitii publice
4.Colectarea informatiilor, analiza si
prelucrarea datelor pentru elaborarea
situatiei actuale si diagnoza spatiului
5.Adunari cetatenesti in cele patru
sate componente ale comunei:
Ghizela, Hisias, Paniova si Sanovita
Autoritatile publice locale - Consiliul 6.Elaborarea Strategiei de dezvoltare
a comunei Ghizela
Local al comunei Ghizela, Primaria
7.Dezbaterea si aprobarea Strategiei
comunei Ghizela
de Dezvoltare a comunei Ghizela de
catre Consiliul Local
8.Tiparirea Strategiei de Dezvoltare a
comunei Ghizela si alte tiparituri
9.Servicii de instruire Importanta
dimensiunilor ecologice, economice si
sociale ale dezvoltarii durabile pentru
progresul comunei Ghizela
10.Servicii de instruire Egalitatea de
sanse - drept fundamental, valoare
comuna si obiectiv cheie al Uniunii
Europene si piesa centrala a strategiei
de dezvoltare a comunei Ghizela
-Achizitii mobilier ¿ birotica,
echipamente IT si consumabile
-Achizitie licente
Autoritatle administra¿iei publice
-Cursuri de instruire
locale ¿ Consiliul Local Fieni (15
- Seminar de informare
consilieri locali) si Primaria Fieni (64
-Actualizarea Strategiei
de functionari publici).
-Dezbaterea si aprobarea Strategiei
- Auditul proiectului
-Evaluarea finala a proiectului
-Conferinta d

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.
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1

3

2.2

1.1

3.2

6783

12885

12963

ÎMBUNATATIREA
FURNIZARII
SERVICIILOR PUBLICE ÎN
CADRUL PRIMARIEI
TECHIRGHIOL

Primaria orasului
Techirghiol

Strategia de dezvoltare
locala a municipiului Municipiul Campina
Campina

Ministerul
Activitati de promovare Administratiei si
adresate inclusiv
Internelor- DG
sectoarelor prioritare pentru Dezvoltarea
ale PODCA
Capacitatii
Administrative

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

Sali Melissa

Horia Laurentiu
Tiseanu

Gyongyi Simion

0241-735622

0244.336.134

021-3104068

apl@primaria-techirghiol.ro

primar@primariacampina.ro

perla.simion@mai.gov.ro

1196389

286890

193400

1172461.22

281152.2

145050

8-Oct-09

1-Jan-10

15-Oct-09

8-Oct-10

Cresterea calitatii si eficientei
furnizarii serviciilor publice în cadrul
Primariei Orasului Techirghiol
Obiectiv specific:
Implementarea initiativelor de
reducere a duratei de livrare a
serviciilor publice la nivelul Primariei
orasului Techirghiol

1-Jan-11

Obiectivul general al proiectului il
-1 strategie de dezvoltare realizata,
reprezinta eficientizarea activitatii
care va asigura cadrul strategic pentru
administratiei publice locale din
planificarea dezvoltarii durabile a
municipiul Campina prin cresterea
Grupul tinta vizat de proiect este
municipiului Campina
capacitatii de a realiza o planificare
Primaria Campina si 30 de functionari
-1 Ghid al Investitorului, ce va
strategica, bazata pe prioritizarea
publici din cadrul acesteia.
contribui la intarirea relatiilor
actiunilor si cheltuielilor bugetare si
interinstitutionale si cu mediul privat,
pe stabilirea unui dialog cu partenerii
obiectiv a
locali.

15-May-11

-1 Ghiseu electronic functionabil,
-570 de zile de instruire efectuate
-5 module de instruire pe temele
(Dezvoltare durabila, Egalitate de
sanse, Procesul de management al
documentelor, Management
financiar, Achizitii publice),
-30 de functionari publ

1.Patru (4) Seminarii (conferinte
regionale) organizate in regiuni de
dezvoltare diferite;
2.Doua (2) anunturi intr-un ziar de
Obiectivul general al acestui proiect
tiraj national, la deschiderea si
este promovarea Programului
inchiderea proiectului;
Operational "Dezvoltarea Capacitatii
3.Un Seminar organizat in Bucuresti
Administrative" (PODCA) prin
destinat sectoarelor prioritare din
diseminarea informatiilor relevante,
PODCA;
avand ca rezultat un impact pozitiv
4.O sesiune de instruire pentru
asupra absorbtiei fondurilor. Acesta
personalul AMPODCA pentru
se incadreaza in obiectivul Domeniului
dobandirea de aptitudini de
major de interventie 3.2.
comunicare;
5.Un raport de audit la finalul
proiectului.

-Primaria Orasului Techirghiol ca
autoritate a administratiei publice
locale care furnizeaza servicii publice
catre comunitatea locala din orasul
Techirghiol.
-Personalul angajat în cadrul Primariei
Techirghiol: 130 angajati, din care:
-43 functionari

1. Selectarea furnizorului de servicii
de realizare a Strategiei de
Dezvoltare Administrativa a Primariei
Techirghiol 2009-2015
2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Administrativa a Primariei Techirghiol
2009-2015
3. Întocmirea documentatiei
proiectului de finantare
4. Depunerea proiectului de finantare
la Autoritatea de Management pentru
PO DCA
5 Evaluarea proiectului de finantare
de catre Autoritatea de Management
pentru PO DCA
6. Semnarea contractului de finantare
I.Activitati desfasurate în vederea
implementarii proiectului
7. Organizarea activitatii echipei de
management a proiectului
8. Pregatirea documentatiei
referitoare la procedura de licitatie
pentru implementarea ghiseului unic
electronic
9. Organizarea si derularea
procedurilor de achizitie a
echipamentelor de calcul, licentelor si
a serviciilor echipei
de implementare
1.Intalnirea
de proiecta
2.Pregatirea proceduri-lor de
achizitie
3. Achizitie publica de consumabile
necesare gestionarii proiectului
4. Informare si publicitate referitor la
demararea proiectului
5.Achizitie mijloace fixe si obiecte de
inventar necesare implementarii
proiectului (de tip FEDR) si active fixe
necorpora-le
6. Achizitie publica de carburant
necesar implementarii proiectului
7. Achizitie publica de materiale
publicitare necesare promovarii
proiectului
8.Instruire in Elaborarea de Strategii
de Dezvoltare Locala
9.Elaborarea strategiei de dezvoltare
locala a Municipiului Campina
10. Traducerea Strategiei de
dezvoltare in limba engleza
11.Tiparirea si multiplicarea
materialelor elaborate
12Diseminarea rezultatelor
proiectului
13Audit
14Elaborarea
rapoartelor
R1, R2,deR3
1.Organizarea
unui eveniment
promovare a PODCA in regiunea de
dezvoltare Nord-Est (conferinta
regionala).
2.Anunt de lansare, respectiv
inchidere intr-un ziar de tiraj national
a proiectului de fata.

In conformitate cu Planul de
comunicare si Programul Operational
Dezvoltarea Capacitatii
Administrative am identificat 3
categorii de "grup tinta":
-Potentiali beneficiari si beneficiari ai
3.Organizarea unui eveniment de
PODCA din administratia publica
promovare a PODCA in regiunea de
locala, altii decat cei din sectoarele
dezvoltare Vest (conferinta
prioritare (120 persoane) - pentru
regionala).
activitati de comunicare destinate
4.Organizarea unui eveniment
promovarii PODCA ;
destinat sectoarelor prioritare din
-Potentiali beneficiari si beneficiari ai
PODCA din cele 3 sectoare prioritare PODCA; loc de desfasurare Bucuresti.
identificate in PODCA (30 persoane) - 5.Organizarea unui eveniment de
invatamantul preuniversitar, asistenta promovare a PODCA in regiunea de
dezvoltare Sud-Vest (conferinta
sociala si sanatate - pentru activitati
regionala).
de comunicare destinate promovarii
6.Organizarea unui eveniment de
PODCA.
promovare a PODCA in regiunea de
-Personalul AMPODCA (50 de
dezvoltare Sud-Est (conferinta
persoane) -pentru activitati destinate
regionala).
imbunatatirii capacitatilor de
7.Sesiune de instruire pentru
comunicare.
personalul AMPODCA pentru
dobandirea de aptitudini de
comunicare
8.Achizitionare servicii de auditare a

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.
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2

1
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13072

11193

12804

Strategii de dezvoltare
locala in Zona
Metropolitana Oradea

Asociatia Zona
Metropolitana
Oradea

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

Proceduri simplificate si
unitate subordonata
eficienta crescuta la
sau coordonata de
Institutia Prefectului
nivelul Institutiei
catre o autoritate a
Judetul Prahova
Prefectului Judetului
administratiei publice
Prahova
centrale

Adaptarea la nevoile
actuale si viitoare a
strategiei de dezvoltare
locala a comunei
Draganu

comuna Draganu

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

Foghis Adrian

Adrian Florin
Dobre

Maria Aurelian

0259 408821

0244-514015

755016444

zmo@oradea.ro

prahova.gov@ploiesti.rdsnet.ro

primariadraganu@yahoo.com

653100

1198900

322810.44

640000

1019065

316354.23

1-Feb-10

1-Dec-09

1-Jan-10

1-Feb-11

1-Jun-11

1-Jan-11

In cadrul acestui proiect vor fi
realizate pentru 15 persoane,
reprezentanti ai managementului,
urmatoarele cursuri:Curs dezvoltare
durabila: 3 zile, Mediu: 1 zi si Egalitate
de sanse: 1 zi
Pentru personalul de executie din
institutiile vizate (25 persoane) vor fi
organizate cursuri de Achizitii publice:
3 zile, Management proiect: 4 zile,
Evaluare SF, PT, Analiza costbeneficiu: 3 zile.
Imbunatatirea durabila a capacitatii Avand un personal calificat, pregatit
pentru a implementa strategii, vom
administratiilor publice din Zona
realiza actualizarea strategiilor
Metropolitana Oradea
fiecarei primarii in parte, finalizand cu
corelarea lor intr-un document de
referinta la nivel metropolitan.
Va fi un aparat pentru scanat
achizitionat, pentru a ajuta la
pregatirea pentru tiparire a
strategiilor.
La finalul acestui proiect vom avea 11
strategii actualizate si un document
rezultat din corelarea acestora, o
Carta a Bunei Guvernari Locale inclusa
in acest document, traduse in limba
engleza si tiparite in 4800 exemplare

Imbunatatirea calitatii si eficientei
serviciilor furnizate de Prefectura
Prahova.

- o analiza
- o aplicatie informatica dezvoltata
- un portal web dezvoltata
- 70 persoane instruite

-cei 18 angajati ai primariei din
localitatea implicata in proiect, care
vor lua parte la procesul strategic de
Dezvoltarea capacitatii de a formula
elaborare a strategiei de dezvoltare
politici publice si planificare strategica
locala;
in comuna Draganu.
-cei 18 angajati ai primariei care vor
urma cursurile de managementul
proiectelor finantate din

1.Managementul proiectului
Grupul tinta direct sunt angajatii
2.Organizare cursuri pentru
primariilor componente ale Zonei
reprezentantii de management
Metropolitane Oradea (ZMO).
(factorii de decizie)
Primaria comunei Sinmartin are 51
3.Organizare cursuri pentru
angajati, Cetariu are 12 angajati,
personalul de executie
Biharia 13 angajati, comuna Nojorid
4.Actualizarea celor 11 strategii
are 20 de angajati, Bors 24 angajati,
pentru municipiul Oradea si comunele
Osorhei 21 angajati, Paleu 15 angajati,
din ZMO
Sintandrei 18 angajati, Girisu de Cris
5Corelarea strategiilor locale intr-un
are 15 angajati, Toboliu 12 angajati si
document de referinta cu impact
municipiul Oradea are 305 angajati.
metropolitan
Grupul tinta indirect il reprezinta
6Traducere si tiparire strategii
locuitorii zonei metropolitane, in jur
7Transpunere pe web a strategiilor
de 250.000 de locuitori.
8Auditul proiectului

1. managementul proiectului
2. achizitionarea serviciilor de
consultanta in domeniul achizitiilor
publice
3. derularea achizitiilor de bunuri si
servicii
4. achizitia de echipamente IT, soft-uri
si consumabile
5. Elaborarea unei analize la nivelul
angajatii Institutiei Prefectului judet Institutiei Prefectului Prahova, privind
Prahova
tipul de servicii, de date, de informatii
cu care aceasta opereaza, precum si
analiza proceselor interne
7. Dezvoltarea aplicatiei informatice,
pe module, pentru sistemul de
management al documentelor,
instalarea si testarea acesteia
8. instruirea
9. promovarea proiectului
10. auditul proiectului
1. Organizarea si derularea
procedurilor de achizitii publice
2. Realizare cerere de prefinantare
3. Achizitia si punerea in functiune a
dotarilor si echipamentelor
achizitionate
4. Promovarea proiectului finantat de
Uniunea Europeana
5. Raport tehnic de progres trimestrialR1
6. Pregatirea cererii intermediare de
plata si a auditului corespunzator
Grupul tinta al prezentei cereri de
7. Raport tehnic de progres-R2
finantare este administratia publica
locala reprezentata de 18 angajati: 8. Actiuni de promovare a proiectului
organizate cu ocazia zilei de 9 mai
functionari publici si personal
2010
contractual.
9. Pregatirea strategiei de dezvoltare
locala
10. Realizarea de sondaje de opinie
pentru stabilirea prioritatilor la nivel
local si realizarea analizei SWOT cat
mai adaptata noilor la scara larga
11. Raport tehnic de prgres trimestrial
II-R1
12. Cerere intermediara de plata si a
auditului corespunzator
13. Raport tehnic de progres-R2
14. Crearea site-ului

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.
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1

1

1

1.1

1.1

1.3

1.3

12802

Actualizarea strategiei
de dezvoltare locala
durabila a localitatii
Codlea

Unitatea
Administrativ
Teritoriala
Municipiul Codlea

12430

Cresterea eficientei
administratiei prin
intermediul planificarii
strategice

Primaria Comunei
Augustin

15543

Management financiar
performant al
fondurilor structurale instrument de
dezvoltare durabila al
unitatilor administrativ
teritoriale

Asociatia
directorilor
economici si
contabililor din
judetele Romaniei

15378

Performanta prin efort Institutia Prefectului
comun PECO
judetul Neamt

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

organism
neguvernamental
nonprofit

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
centrale

POPA A.
ALEXANDRU

Jozsef TOKOS

Caraman Sirma

Mihai ARCHIP

268251650

0268.284.984

0240-517077

0233.211.568

primariacodlea@yahoo.com

primariaaugustin@yahoo.com

caraman@cjtulcea.ro

prefect@prefecturaneamt.ro

324227

259500

1072450

541217

317742.46

254050.5

1051001

460034.45

1-Jan-10

2-Oct-10

1-Jun-10

2-Dec-10

1-Jan-11

Dezvoltarea capacitatii administratiei
publice locale de a realiza o mai buna
planificare strategica si a capacitatii
de dezvolta parteneriate interinstitutionale

1.Strategia de dezvoltare locala
durabila, actualizata, armonizata cu
strategia de dezvoltare durabila a
Zonei Metropolitane Brasov
2.Formarea personalului
3.Sistem informatic pentru
implementarea strategiei

1-Oct-11

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta dezvoltarea, la nivelul
strategia de dezvoltare durabila a
administratiei publice locale din
localitatii, incluzand, ca anexa si in
comuna Augustin, a capacitatii de
complementaritate cu sectiunea de
formulare a politicilor publice,
urbanism, PUG-ul localitatii actualizat;
transformand autoritatea locala din
Studiul de biodiversitate pentru
prestator de servicii in manager local,
arealul acoperit de SIT-ul Natura
implicat direct in dezvoltarea
2000; analiza SWOT; analiza dignostic
durabila, bazata pe strategie, a
a situatiei actuale
localitatii.

30-Sep-11

- 5o responsabili financiari si 264
Consolidarea capacitatii autoritatilor
functionari publici instruiti in
publice locale din Romania de a
Managementul financiar al fondurilor
gestiona eficient problemele
structurale
financiare legate de implementarea - 1 ghid privind reflectarea fondurilor
fondurilor structurale, ca instrument
structurale in bugetele locale si
al politicilor publice locale.
diseminarea acestuia in 1000
exemplare si in varianta electron

1-Dec-11

imbunatatirea durabila a capacitatii
administrative in cadrul Institutiei
Prefectului judetul Neamt, cu impact
asupra calitatii serviciilor furnizate
beneficiarilor

93 de functionari instruiti
135 de diplome/certificate de
absolvire eliberate

1.Constituirea echipei de
implementare
2.Informare, comunicare si
publicitate la inceperea proiectului
3.Implementarea si monitorizarea
implementarii proiectului
4.Achizitia studiilor prospective
5.Identificare, de catre functionarii
publici, a problemelor diverselor
categorii de populatie defavorizata
Grupul tinta vizat direct de rezultatele
6.Instruirea personalului, pe temele:
proiectului este compus din
planificare strategica, dezvoltare
functionarii publici si personalul
durabila, egalitate de sanse
contractual al administratiei publice
7.Actualizarea strategiei
locale
8.Activitati de constientizare
9.Aprobarea strategiei actualizate
10.Traducerea, multiplicarea si
tiparirea strategiei
11.Achizitii IT necesare
implementarii strategiei
12.Promovarea proiectului
13.Informare, comunicare si
publicitate la incheierea proiectului

.Incheierea contractului cu firma care
va asigura managementul proiectului
Derularea procedurilor de atribuire a
contractelor de servicii legate de
realizarea analizei SWOT si
elaborarea strategiei de dezvoltare
Realizarea materialelor de promovare
si de asigurare a vizibilitatii proiectului
Actiune de promovare a proiectului in
randul cetatenilor si in mass media
Grupul tinta este adminstratia publica Realizarea unui site al Primariei cu
accent pe proiectul derulat
locala, aparatul legislativ si executivul,
Realizarea unui sondaj de opinie in
respectiv 11 consilieri locali si 20 de
randul cetatenilor ¿ privind masurile
persoane din aparatul executiv
de protectia mediului, activitatile
(inclusiv primarul, viceprimarul si
secretarul, dar si persoanele angajate desfasurate si afacerile pe care ar dori
sa le deruleze, opinii asupra cauzelor
ca asistenti sociali).
starii de fapt
Realizarea unui studiu de
biodiversitate pentru arealul acoperit
de SIT Natura 2000
Intocmirea analizei SWOT
Pregatirea seminariilor
Seminar de politici de mediu
Seminar privind egalitatea de sanse
Conceperea unei strategii de
dezvoltare locala, pe termen scurt,
mediu si lung cu prioritizarea
- 50 responsabili economici (directori
economici sau adjuncti sau personal
1. Organizare activitati proiect
din cadrul serviciilor buget finante
2. Promovare proiect
contabilitate) din cadrul celor 41 de
3. Organizare sesiuni de instruire
consilii judetene din Romania
4. Vizite de studiu in 2 state europene
- 264 functionari publici din cadrul
5. realizarea ghidului de proceduri
compartimentelor financiar
6. Management de proiect
contabilita

Parcurgerea modulelor de pregatire a
functionarilor
Elaborarea unui studiu privind nevoile
de pregatire profesionala si
dezvoltarea carierei
Grupul tinta vizat direct de
Organizarea unei vizite de studiu si
implementarea si rezultatele
schimb de bune practici la Institutul
proiectului este Institutia Prefectului
European de Administratie Publica
Judetul Neamt si personalul acesteia.
(Unit 1 - European Decision Making,
Maastricht, Olanda)
Organizarea unei conferintei "Abilitati
manageriale si leadership in
administratia publica"

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

1

1.1

1.1

17328

17330

DELTA REGIOPLAN Planificarea strategica
Asociatia de
asociatie de dezvoltare
participativa a
dezvoltare durabila
intercomunitara
dezvoltarii regionale
a judetului Tulcea
rurale în judetul Tulcea

Elaborarea Strategiilor
Asociatia
De Dezvoltare Durabila
Metropolitana
A Comunelor
pentru Dezvoltare
Sânpetru, Harman,
Durabila Brasov
Halchiu si Bod

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

DRAGAN Danut

Dragos Florin
David

0240-518001

0268-547616

addjtulcea@cjtulcea.ro

dragos.david5@gmail.com

824900

627346.58

807900

614799.65

1-Feb-10

1-Jun-10

31-Jan-11

31-May-11

Consolidarea capacitatii autoritatilor
publice locale din mediul rural din
judetul Tulcea de formulare si
implementare a Strategiilor de
dezvoltare locala, ca instrument
fundamental al politicilor publice
locale.

46 reprezentanti ai autoritatilor
publice locale de la nivel de comuna
(functionari publici sau personal
contractual) informati si instruiti in
domeniul planificarii strategice
participative si redactarii implementarii strategiilor de
dezvoltare locala.

1.organizare activitati proiect
2. elaborare materiale de informare si
promovare
3. organizare seminar de informare si
analiza detaliata a situatiei existente
4. recrutare, selectie si instruire 10
consultanti locali
1. 46 de reprezentanti ai autoritatilor
5. organizare sesiuni de instruire publice locale la nivel de comuna din planificarea participativa , redactarea
judetul Tulcea
si implementarea strategiilor de
2. 4 reprezentanti ai autoritatii
dezvoltare locala
publice de la nivel judetean
6. asistare / realizare / revizuire
participativa in plan local a 46 de
strategii de dezvoltare pentru
comunele din judetul tulcea
7. organizare seminar final de
prezentare a rezultatelor proiectului
8. sistemul de management al
proiectului

1. Constituirea echipei de
implementare
2. Informare, comunicare si
publicitate la inceperea proiectului
3. Implementarea si monitorizarea
implementarii proiectului
4. Achizitia studiilor prospective
5. Identificare, de catre functionarii
publici, a problemelor diverselor
categorii de populatie defavorizata
Dezvoltarea capacitatii administratiei
Strategii de dezvoltare durabila
6. Instruirea personalului, pe temele:
publice locale de a realiza o mai buna pentru cele patru localitati partenere,
Functionarii publici si personalul
planificare strategica, dezvoltare
planificare strategica si a capacitatii armonizate cu strategia de dezvoltare contractual al administratiilor publice
durabila, egalitate de sanse
de a dezvolta parteneriate interdurabila a Zonei Metropolitane
locale
7. Elaborarea strategiilor
institutionale
Brasov
8. Activitati de constientizare
9. Aprobarea strategiilor
10. Traducerea, multiplicarea si
tiparirea strategiilor
11. Achizitii IT necesare implementarii
strategiilor
12. Promovarea proiectului
13. Informare, comunicare si
publicitate la incheierea proiectului

Finalizat.

Finalizat.

1.Reunirea echipei de proiect
2.Organizare licitatie ¿ servicii de
asistenta tehnica pentru AM PO DCA
in procesul de evaluare si selectie a
proiectelor

3

3.1

17904

Ministerul
Asigurarea unui proces
Administratiei si
transparent de evaluare
Internelor- DG
si selectie a solicitarilor pentru Dezvoltarea
de finantare din PODCA
Capacitatii
Administrative

autoritate a
administratiei publice
centrale

Gyongyi Simion

213104068

perla.simion@mai.gov.ro

505000

378750

20-Mar-10

20-Nov-10

3.Publicarea unui comunicat de
Rezultatele asteptate ale acestui
presa privitor la incheierea
proiect sunt:
contractului si lansarea proiectului pe
minim 200 de cereri de finantare
pagina de internet a AM
Obiectivul general al proiectului este
evaluate si selectate
Grupul tinta vizat de acest proiect
4.Desfasurarea activitatilor de
de a sprijini AM PO DCA in
minim 200 de rapoarte de evaluare
este personalul AM PO DCA (60
asistenta tehnica in domeniul
gestionarea eficienta a fondurilor
completate pentru cererile de
persoane cu functii de conducere si
evaluarii si selectiei cererilor de
alocate prin PO DCA, prin finantarea finantare propuse pentru finantare in de executie) pentru ca prin rezultatele
finantare
unor proiecte mature care sa
cadrul axelor prioritare ale PO DCA
asteptate, acest proiect va contribui
contribuie la indeplinirea obiectivelor recomandari emise pentru beneficiarii in mod considerabil la imbunatatirea
acestui program operational.
cererilor de finantare, in vederea
activitatii directiei.
5.Auditarea proiectului
imbunatatirii acestora, ca parte a
6.
raportului de evaluare
Publicarea unui comunicat de presa
privitor la finalizarea contractului pe
pagina de internet a AM PO DCA
7.Monitorizarea implementarii
activitatilor prevazute in Contractul
incheiat pentru serviciile de asistenta
tehnica.

Finalizat.

1

1

1

1

1.3

1.1

1.1

1.3

16467

12124

Instruirea- solutia
pentru continuarea
reformei accelerate

Evaluarea reformei
procesului politicilor
publice la nivelul
administratiei publice
centrale

19881

Analiza functionala a
administratiei publice
centrale din Romania

18909

Imbunatatirea
capacitatii
administrative a
personalului din cadrul
Directia Asistenta
Sociala - Voluntari

Ministerul
Administratiei si
Internelor

Secretariatul
General al
Guvernului

autoritate a
administratiei publice
centrale

autoritate a
administratiei publice
centrale

Secretariatul
General al
Guvernului

autoritate a
administratiei publice
centrale

Directia de
Asistenta Sociala
Voluntari

unitate subordonata
sau coordonata de
catre o autoritate a
administratiei publice
locale

Vasile Blaga

213166960

Daniela Nicoleta
021 314 3400/1150
ANDREESCU

DANIELA
NICOLETA
ANDREESCU

Preda Corina

021 314 3400/1150

0745-076.620

carmen.dobrota@mai.gov.ro

daniela.andreescu@gov.ro

daniela.andreescu@gov.ro

preda_cori@yahoo.com

4941639

2587500

6720000

870246

4200393

2199375

4368000

852841.08

1-Jun-10

1-Sep-09

1-Jun-10

1-Sep-10

31-Dec-11

Dezvoltarea capacitatii
administrative prin debirocratizarea si
eficientizarea activitatii in cadrul
Ministerului Administrtiei si Internelor
si a structurilor subordonate, prin
derularea de module de instruire si
perfectionare profesionala in
domeniul resurselor umane.

1-Sep-10

Proiectul are in vedere intarirea
capacitatii manageriale a Guvernului
cu privire la fundamentarea,
elaborarea, implementarea si
evaluarea politicilor publice, venind în
întâmpinarea altor activitati pe care
Secretariatul General al Guvernului,
prin Directia Politici Publice, le
desfasoara sau coordoneaza în acest
sens.

30-Jun-11

Proiectul isi propune sa ofere o
fundamentare teoretica bazata pe o
analiza functionala, concomitent cu
identificarea unor directii de actiune.
Acestea sunt necesare pentru
elaborarea de catre Guvernul
Romaniei a unui plan de actiuni in
vederea implementarii unor reforme
structurale sectoriale la nivelul
administratiei publice.

1-Sep-11

Imbunatatirea capacitatii Directiei de
Asistenta Sociala Voluntari in vederea
dezvoltarii viabile a structurii si a
proceselor de management la nivelul
politicilor publice in domeniul social,
pentru o mai buna implementare a
acestora.

Principalul rezultat al implementarii
proiectului reprezinta cresterea
capacitatii si debirocratizarii
administrative, avand ca principal
obiectiv optimizarea activitatii din
cadrul compatimentelor de resurse
umane, ale MAI si institutiile
subordonate.
Consolidarea compartimentelor de
resurse umane din cadrul MAI si ale
institutiilor subordonate constituie un
rezultat ambitios, care presupune o
serie de activitati specifice. Pentru
aceasta este nevoie de un efort
permanent de instruire si
formare/perfectionare profesionala a
personalului din compartimentele de
resurse umane din cadrul autoritatilor
si institutiilor publice.
Alt rezultat al implementarii
proiectului este cresterea gradului de
pregatire a functionarilor publici de
conducere si executie. Prin
complexitatea programelor derulate,
pregatirea si calitatea furnizorilor de
formare profesionala, se vor dobandi
si dezvolta competente si abilitati in
randul tuturor participantilor in cadrul
Principalul obiectiv al proiectului
propus este realizarea unei analize a
eficientei si functionalitatii cadrului
institutional existent în domeniul
formularii si evaluarii politicilor
publice, precum si al planificarii
strategice si formularea de
recomandari pentru îmbunatatirea
sistemului

Rezultatele proiectului la finalul
implementarii sale:
1.Conferinta de promovare a
proiectului.
2.Rapoartele de evaluare functionala
a celor 6 ministere/institutii prevazute
in proiect.
3.Campania de mediatizare si
publicitate a proiectului. Materialele
publicitare si de promovare vor
consta in 2 bannere, 3 anunturi in
presa scrisa, 150 de mape
personalizate, afise, brosuri, pliante,
etichete, pixuri, etc., asociate
activitatilor proiectului.
4.7 rapoarte preliminare.
5.8 rapoarte finale privind
rezultatele analizei functionale (câte 1
raport pentru fiecare institutie
analizata cu exceptia MECTS si SGG, in
cazul carora vor fi elaborate 2
rapoarte/institutie).
6.Un raport sintetic ce vizeaza toate
domeniile analizei functionale.

- 5 module de instuire
- 2 module instruire pe teme
orizontale
- 3794 zile participant la instruire

Participantii in cadrul acestui modul
Activitati destinate publicitatii
sunt structurati astfel:
derularii implementarii proiectului;
-80 persoane din cadrul Institutiilor
Informare, comunicare si publicitate
Prefectului;
pentru activitati de constientizare;
-2 persoane din cadrul Agentiei
Achizitionarea furnizorului de formare
Nationale a Functionarilor Publici;
si instruire profesionala;
-2 persoane din cadrul Agentiei
Achizitionarea furnizorului de servicii
Nationale de Cadastru si Publicitate
hoteliere;
Imobiliara;
Achizitionarea de materiale
-2 persoane din cadrul Autoritatii
consumabile destinate participantilor
Nationale de Reglementare Pentru
in cadrul proiectului;
Serviciile Comunitare de Utilitati
Achizitionarea de mijloace
Publice;
fixe/obiecte de inventar in vederea
-14 persoane din cadrul Directiei
implementarii proiectului;
Generale Resurse Umane.
Achizitionarea de servicii de
Modul Managementul Resurselor
transport;
Umane - 70 persoane
Participantii in cadrul acestui
modul sunt structurati astfel:
-42 persoane din cadrul Institutiilor
Deplasarea persoanelor implicate in
Prefectului;
proiect;
-4 persoane din cadrul Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici;
-6 persoane din cadrul Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate
Cazare si masa cursanti, traineri si
Imobiliara;
echipa de management;
-4 persoane din cadrul Autoritatii
Nationale de Reglementare Pentru
- Directia Politici Publice din cadrul
Secretariatului General al Guvernului,
precum si diferite departamente din
cadrul ministerelor, cu prioritate
unitatile de politici publice sau
departamentele cu responsabilitati în
domeniu, respectiv elaborare, fund

Grupul tinta al proiectului este format
din Secretariatul General al
Guvernului, Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului - invatamânt preuniversitar, Ministerul Finantelor
Publice, Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii si Consiliul Concurentei.

Finalizat.

Finalizat.

1. Colectarea datelor (documente,
organigrame, date primare)
Educatie output 1
Educatie output 2
Agricultura
Transport
Finante Publice
Concurenta
Centrul Guvernului

Aceste institutii reprezinta totodata 2. Elaborarea rapoartelor preliminare
beneficiarii directi ai proiectului,
Educatie output 1
intrucât ele constituie obiectul
Educatie output 2
analizei functionale iar rezultatul
Agricultura
general al proiectului conta in
Transport
imbunatatirea capacitatii
Finante Publice
institutionale si in cresterea eficientei
Concurenta
si eficacitatii la nivelul activitatilor
Centrul Guvernului
desfasurate in cadrul lor.
3. Organizarea si desfasurarea
Beneficiari indirecti ai proiectului sunt
conferintei
actorii economici si sociali (firme,
ONG-uri si cetateni) care reprezinta
4. Misiune de evaluare si primul
grupul tinta al politicilor publice
atelier de lucru
elaborate si implementate de
Educatie output 1
institutiile analizate in cadrul acestui
Educatie output 2
proiect.
Agricultura
Transport
1.Asigurarea managementului
proiectului
2.Elaborare si depunere rapoartelor
tehnice conform procedurilor PODCA
3. Efectuarea activitatii de achizitie de
bunuri si servicii
4. Conferinta de presa de lansare a
proiectului
117 angajati personal contractual
5. Analiza privind stategiei de
dezvoltare a resurselor umane
6. Module de instruire
7. Vizite de Studiu
8. Module instruire teme orizontale
9. Conferinta de diseminare a
rezultatelor proiectului
10. Evaluarea finala a activitatilor
desfasurate in cadrul proiectului

Finalizat.

Finalizat.

1

1

2

1.3

1.3

2.1

19152

20795

19052

unitate subordonata
Directiei Generale
Perfectionarea
sau coordonata de
de Asistenta Sociala
personalului in vederea
catre o autoritate a Florin Stefan Vasile
si Protectia Copilului
eficientizarii activitatii
administratiei publice
Sector 3
locale

PERFECTIONARE pentru
DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE
COMUNITARA
ZONA
METROPOLITANA
CONSTANTA

asociatie de dezvoltare
intercomunitara

unitate subordonata
Directia Generala de
Servicii sociale eficiente
sau coordonata de
Asistenta Sociala a
in slujba cetateanului
catre o autoritate a
Municipiului
bucurestean
administratiei publice
Bucuresti
locale

MERLA ANI
VIORICA

Cosmina Ioana
SIMIEAN

0372 126 100

0040 341 176 415

021/ 3142315

dgaspc_sector3@yahoo.com

info@zmc.ro

csimiean@dgas.ro

946360

412670

988000

927433

404416.6

968240

1-May-10

1-Aug-10

1-Jul-10

30-Apr-11

1-Aug-11

31-Mar-11

1.Un nivel de perfectionare in randul
Un numar de 370 de reprezentanti ai
a 190 de angajati din cadrul DGASPC
DGASPC Sector 3 vor beneficia de
Intarirea capacitatii DGASPC Sector 3
Sector 3 in vederea utilizarii de
participarea la cele 10 cursuri
la nivelul structurilor si a proceselor
instrumente, metode si proceduri
realizate in cadrul proiectului si un
de management a ciclului de politici specifice proceselor de management
numar de 60 de persoane vor
publice in vederea cresterii eficacitatii
a ciclului de politici publice, cu
beneficia de pe urma participarii la
organizationale la nivelul institutiei.
2. aproximativ 10% din totalul
cele 2 seminarii in domeniul egalitatii
angajatilor DGASPC sector 3.
de sanse si al dezvoltarii durabile.

Rezultatele directe ale implementarii
proiectului se regasesc in:
Discrepanta scazuta intre cele 15
unitati administrativ-teritoriale din
perspectiva capacitatii institutionale a
Crearea unei administratii publice mai
acestora de a realiza un grad ridicat
eficiente si mai eficace in beneficiul
de absorbtie al fondurilor de care
socio-economic al Zonei
beneficiaza prin intermediul Axei 1 a
Metropolitane Constanta prin
Programului Operational Regional;
cresterea capacitatii administrative în
Nivelul de calificare crescut al
domeniul absorbtiei Fondurilor
personalului angrenat in accesarea
Structurale.
Fondurilor Europene si
implementarea proiectelor la nivelul
administratiilor publice locale din
Zona Metropolitana Constanta;

Din punct de vedere calitativ:
-un raport de analiza reala a nevoii
de servicii sociale ale cetatenilor
municipiului Bucuresti;
-o propunere de organigrama noua,
adaptata nevoilor rezultate din
raport, a DGASMB;
-o metodologie noua de lucru in
cadrul DGASMB bazata pe
interdependenta diferitelor tipuri de
servicii si prestatii sociale disponibile;
-constientizare publica mai mare la
Imbunatatirea calitatii si eficientei
nivelul profesionistilor si factorilor
serviciilor sociale furnizate cetatenilor
decidenti asupra nevoii de servicii
Municipiului Bucuresti in vederea
sociale reale.
satisfacerii nevoilor reale ale acestora
-un sistem coerent de indicatori de
performanta a serviciilor sociale si o
estimare coerenta si reala a
implicatiilor bugetare ale sustinerii
actiunilor desfasurate de catre
DGASMB
Din punct de vedere cantitativ:
-1 studiu sociologic complex asupra
nevoilor reale ale grupului vizat, in
raport cu actualele servicii oferite,
aplicat unui numar de 7000 de
persoane din Municipiul Bucuresti.

Numarul beneficiarilor directi:
- 28 functionari din Zona
Metropolitana Constanta care isi
desfasoara activitatea in domeniul
accesarii fondurilor europene si
implementarii proiectelor care vor
participa la cursurile de pregatire si
perfectionare in urmatoarele
domenii: managementul proiectelor,
accesarea fondurilor europene si
achizitii publice in proiecte finantate
de UE.
- 15 functionari specialisti/experti în
domeniul managementului de proiect
si gestionarii fondurilor europene care
vor participa la cursul Formator
(Formator de formatori), (functionari
certificati formal in domeniul
managementului de proiect si cu
experienta relevanta in domeniul
gestionarii fondurilor nerambursabile
provenind de la UE, care isi
desfasoara activitatea atat in cadrul
Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Zona Metropolitana
Constanta cat si in autoritatile publice
locale din Zona Metropolitana
Constanta) .

1. Asigurarea managementului
proiectului
2. Achizitia de bunuri si servicii
3. Curs Manager Proiect
4. Curs Management Organizational
5. Curs Managementul Resurselor
Umane
6. Curs Managementul Achizitiilor
7. Curs Management Financiar
8. Curs Eficientizarea comunicarii cu
beneficiarii
9. Curs lucrator social
10. Curs Infirmier
11. Curs Ergoterapeut
12. Curs Limba Engleza
13. Seminar egalitate de sanse
14. Seminar dezvoltare durabila
15. Schimb de experienta cu alte 2
DGASPCuri din tara
16. Completarea strategiei DGASPC
Sector 3 cu capitolul Dezvoltarea
resurselor umane si formarea
profesionala
17. Conferinta de presa de lansare a
proiectului
18. Conferinta de presa in vederea
diseminarii rezultatelor proiectului
19.1.Auditarea
proiectului
si evaluarea
Asigurarea
Managementului
Proiectului
2. Activitati specifice in vederea
asigurarii vizibilitatii proiectului
3. Identificarea functionarilor cu
experienta in domeniul
managementului de proiect si
gestionarii Fondurilor Europene si a
beneficiarilor cursurilor de pregatire si
perfectionare
4. Achizitionarea unor servicii si
produse necesare implementarii
proiectului
5. Schimb de bune practici in
domeniul managementului de proiect
si gestionarii Fondurilor Europene
6. Furnizarea unor bunuri si servicii
necesare implementarii proiectului
6.1 Furnizarea a 100 afise
6.2 Furnizarea unui banner
6.3 Furnizarea unui aparat foto
6.4 Furnizarea a 2 laptop-uri
6.5 Furnizarea unui multifunctional
6.6 Furnizarea materialelor
consumabile si a furniturilor de birou
aferente activitatilor desfasurate in
cadrul proiectului: hartie, rechizite,
toner multifunctional etc.

1.Consultare management/personal
2.Redactarea si depunerea cererii de
Entitatea tinta vizata direct de
finantare
implementarea proiectului propus
3.Constituirea echipei de proiect
este Directia Generala de Asistenta
4Desfasurarea procedurilor de
Sociala a Municipiului Bucuresti, in
achizitie publica a serviciilor
calitate de serviciu descentralizat al
5.Desfasurarea activitatilor de
sectorului prioritar POD CA asistenta
publicitate si informare ale proiectului
sociala, care in urma rezultatelor
6.Realizarea evaluarii cantitative si
proiectului va trece printr-un proces
calitative a nevoii de servicii sociale
profund de re-structurare, astfel incat
¿studiu sociologic
serviciile sociale pe care le ofera sa fie
7.Implementarea sistemului
exact acele servicii de care are nevoie
informatic integrat
cetateanul municipiului Bucuresti, fie
8. Realizarea propunerii de reca acesta este o persoana dintr-o
structurare
categorie dezavantajata social, fie ca
9.Organizare study tour
doar trece printr-un moment de
10.Auditul proiectului
dificultate sociala temporara.
11.Monitorizare si raportare

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

1

2

1

2

1.1

2.2

1.1

2.2

12867

11322

12864

36675

Strategia de Dezvoltare
Durabila a Municipiului
Brasov

Eficientizarea si
reducerea duratei de
livrare a serviciilor
publice din
administratia publica
locala a Comunei
Campineanca

Revizuirea si
actulaizarea Strategiei
de Dezvoltare Locala a
orasului Balan

Municipiul Brasov

Comunca
Campineanca

ORASUL BALAN

e-ANFP - Intarirea
capacitatii institutionale
a ANFP in vederea
asigurarii unui
management
performant al functiei
publice si gunctionarilor
Agentia Nationala a
publici la nivelul
Functionarilor
administratiei publice
Publici
centrale si al serviciilor
publice din
subordinea/coordonare
a autoritatilor publice
centrale si locale prin
implementarea de
instrumente inovatoare

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

unitate administrativ
teritoriala/ primarie/
consiliu local

autoritate a
administratiei publice
centrale

GEORGE
SCRIPCARU

Stefan PARASCHIV

MERES MIHAI

Eugen Coifan

0268. 416.550/121

237222917

0266 330 335

021.314.50.56

scripcaru@brasovcity.ro

primaria.campineanca@yahoo.com

mihaimeres@yahoo.com

-

795389

639148

641596.63

14513253.92

777350.9

626365.04

628764.7

12336265.83

1-Oct-10

2-Aug-10

1-Nov-09

15-Oct-12

Grupul tinta vizat de rezultatele
proiectului se compune din:
a) angajatii serviciilor publice si
institutiilor subordonate Consiliului
Local Brasov care vor fi instruiti in
-Informarea si publicitatea
-Strategia de dezvoltare locala
cadrul seminariilor Politici publice si
proiectului
durabila a municipiului Brasov,
planificare strategica, Dezvoltare
-Managementul proiectului
elaborata în conformitate cu Strategia
durabila si Egalitatea de sanse ;
-Procedura de achizitie pentru
Nationala de Dezvoltare Durabila a
b) functionarii publici din cadrul
contractare serviciilor de realizarea
Romaniei, cu Stategia UE pentru
Municipiului Brasov instruiti in
Strategiei de dezvoltare
dezvoltare durabila, precum si cu
domeniul implementarii de strategii; -Elaborarea Strategiei de dezvoltare
obiectivele Agendei de la Lisabona.
c) comunitatea locala in ansamblul ei,
a municipiului Brasov
-Formarea si
beneficiara a strategiei de dezvoltare
-Instruirea personalului in dom
durabila a municipiului Brasov.

30-Sep-11

Proiectul contribuie la imbunatatirea
performantei administrative prin
dezvoltarea abilitatilor in formularea
de politici publice si planificare
strategica, drept punct de plecare
pentru mai bune alegeri de politici
publice sprijinite de o disponibilitate si
analiza imbunatatite a informatiilor.

1-Jun-11

Eficientizarea activitatii si reducerea
-Infiintarea unui birou unic electronic Grupul tinta al proiectului este format
timpului de livrare a serviciilor publice
de tip infochiosc la intrare in cladirea din urmatoarele categorii de angajatii
furnizate de Consiliul Local
Consiliului Local Campineanca;
din cadrul Consiliului Local
Campineanca prin implementarea,
-Reducerea timpului de furnizare a
Campineanca, judetul Vrancea:
integrarea Si folosirea mecanismelor
serviciilor publice catre populatie;
-2 alesi locali (primarul si
electronice in cadrul administratiei
-Instruirea personalului Consiliului
viceprimarul);
publice locale si facilitarea accesului la
Local Campineanca:
-9 functionari publici;
intruire specializata a personalului din
-7 personal contractual.
cadrul institutiei

1-Nov-10

Revizuirea si actualizarea strategiei
actuale de dezvoltare a orasului Balan
in scopul elaborarii unei strategii
-strategie de dezvoltare revizuita,
functionale, asumata de catre
actualizata si functionala, axata pe
intreaga comunitate in mod
obiective de concrete de dezvoltare,
participativ, axata pe obiective
asumata de catre intreaga
concrete de dezvoltare, cu indicarea
comunitate in mod participativ;
surselor optime de finantare si a
-Alcatuirea unui minim de cinci de
institutiilor/factorilor de interes
grupuri de lucru multidisciplinare
instruiti in acest scop si responsabili
formate din per
de implementarea acesteia, in conditii
de competenta institutionala.

15-Oct-14

22 personal contractual si 20
functionari publici

o1 audit informatic al ANFP;
o1 Data Center al echipamentelor
hardware ale ANFP;
o1 analiz¿ a fluxurilor informatice
disponibile la nivelul ANFP;
o10 milioane de pagini din arhiva
institu¿iei arhivate în format
electronic;
o1 camer¿ securizat¿ ¿i ignifug¿
pentru p¿strarea back-ului la datele
Proiectul se adreseaz¿ unui grup ¿int¿
existe pe serverele ANFP;
Imbunatatirea calit¿¿ii ¿i eficien¿ei
format din 1.930 de autorit¿¿i ¿i
o1.930 de token-uri predate
serviciilor furnizate de c¿tre Agen¿ia
institu¿ii publice din cadrul
autorit¿¿ilor ¿i institu¿iilor publice;
Na¿ional¿ a Func¿ionarilor Publici în
administra¿iei publice centrale ¿i
o21 de seminari regionale de
vederea moderniz¿rii capacit¿¿ii
locale din România, repartizat ¿i din
instruire de câte 4 zile pentru
administrative a institu¿iilor publice
punct de vedere geografic, pe întreg
instruirea func¿ionarilor din grupul
de a contribui la reforma sistemului
spa¿iul administrativ teritorial al
¿int¿ cu privire la semn¿tura
administra¿iei publice din România.
României, dup¿
electronic¿;
o1 conferin¿¿ de promovare a
proiectului cu participarea presei,
articole în presa scris¿ privind
lansarea;
oEchipamente necesare
implement¿rii proiectului
achizi¿ionate: 6 calculatoare portabile
cu sistem de operare preinstalat, 2
multifunc¿ionale, 1 imprimant¿ laser
A3 ¿i 1 aparat xerox A3.

Organizare si derulare procedura de
achizitie pentru atribuirea
contractelor, Promovarea proiectului,
Receptionare si instalarea dotarilor si
mijloacelor tehnice si consumabilelor,
Achizitie materiale consumabile,
Achizitie echipamente, Receptionarea
si instalarea software-ului,
Desfasurarea cursurilor, Monitorizare,
Auditarea proiectului

-Stabilirea necesarului de instruire la
nivelul membrilor grupului tinta
constituit
-Organizare proceduri de achizitii a
modulelor de curs
-Organizare curs manager de proiect
-Organizare curs ECDL
-Instruiri realizate in scopul atingerii
obiectivelor

1.Asigurarea managementului ¿i
monitoriz¿rii implement¿rii
proiectului
2.Organizarea ¿i desf¿¿urarea
procedurilor de achizi¿ii publice
3.Lansarea oficial¿ a proiectului
4.Analiz¿, implementare ¿i instruire
5.Închiderea oficial¿ a proiectului
6.Activit¿¿i de audit extern

Finalizat.

Finalizat.

Finalizat.

În contractare

2

2

2.2

2.2

38496

40723

Dezvoltarea capacitatii
institutionale de
Ministerul Muncii,
autoritate a
furnizare a serviciilor
Familiei si Protectiei administratiei publice
publice de informare a
Sociale
centrale
cetatenilor români
migranti

Dezvoltarea unei
metodologii unitare de
calcul si calcularea
Ministerul Sanatatii
costurilor spitalicesti la
Publice
nivel de pacient
(Acronim
¿COSTSPITPAC¿)

Valentin Mocanu

autoritate a
administratiei publice CALIN ALEXANDRU
centrale

021.319.25.84

021 3072566

dialogsocial@mmuncii.ro

calin.alexandru@ms.ro

5287958

5001419.7

4494764.3

4251206.95

1-Jan-12

1-Aug-12

1-Jan-14

1-Aug-14

1 echipa de implementare constituita;
4 planuri de implementare elaborate;
Rata de îndeplinire a obiectivelor
proiectului de 100%;
14 proceduri de achizitie publica
Coordonarea si monitorizarea
derulate si încheiate;
proiectului;
14 contracte de achizitie publica
Achizitionarea de bunuri si servicii
semnate;
pentru buna implementare a
2 rapoarte de audit elaborate (unul
proiectului;
intermediar si unul final);
Dezvoltarea si implementarea unei
1 seminar national organizat si 150
retele interinstitutionale de
persoane informate;
Facilitarea mobilitatii fortei de munca
comunicatori;
92 functionari publici si personal
1 analiza a nevoilor de informare a
si reintegrarii socio profesionale a
Studiu/ analiza a nevoilor de
contractual din cadrul autoritatilor
românilor migranti elaborata;
cetatenilor români migranti aflati în
informare a cetatenilor români
publice resursa ce pot oferi informatii
4 sesiuni de instruire pentru
strainatate, pe piata muncii din
migranti;
necesare pentru românii migranti
comunicatori realizate si 92 persoane
România
Dezvoltarea si implementarea solutiei
instruite;
infokiosk;
22 infokiosk-uri cu ecrane tip info
Organizarea de campanii de
touch instalate si functionale pentru
constientizare în strainatate;
cetatenii români din strainatate;
Activitati de promovare si publicitate;
16 evenimente de informare
Organizarea vizitelor de studiu si
organizate în strainatate;
schimb de bune practici;
1 spot TV cu 16 difuzari;
Realizarea auditului;
100 persoane participante la vizitele
de studiu si schimb de experienta;
3 vizite de studiu organizate;
2 conferinte de presa organizate (în
cadrul carora se estimeaza ca vor fi
Cresterea nivelului de cunostinte si
expertiza si elaborarea si actualizarea
In urma derularii proiectului, se vor
unor standarde de cost si calitate
realiza urmatoarele:
necesare functionarilor publici de
Aplicatie informatica de colectare
conducere din cadrul Ministerului
unitara a datelor de cost, aprobata
Sanatatii si al caselor de asigurari de
Software de calcul costuri aprobat
sanatate, implicati in elaborarea
Set minim de date de costuri la nivel
strategiilor de imbunatatire a calitatii
de pacient aprobat
si eficientei serviciilor furnizate de
Metodologie aprobata privind
catre institutiile sanitare spitalicesti,
colectarea datelor de cost si calculul
la nivel national.
costurilor
Proiectul se afla in concordanta cu
Metodologie aprobata privind
obiectivul domeniului major de
determinarea valorilor relative
interventie 2.2. din PODCA intrucat
românesti
solutia propusa contribuie
Set de valori relative românesti.
semnificativ la imbunatatirea
furnizarii de servicii publice.

-Ministerul Sanatatii are rol
primordial in implementarea
proiectului, fiind beneficiarul
rezultatelor proiectului. In prezent
este dificila interventia utila a
functionarilor publici din Ministerul
Sanatatii si din subordinea acestuia,
dar si a decident

1. Elaborarea metodologiei de
colectare a datelor de la nivelul
spitalelor si evaluarea datelor
existente
2. Elaborarea aplicatiei informatice si
a metodologiei de uniformizare a
datelor
3.Instruirea operatorilor in colectarea
datelor
4.Elaborarea unei metodologii de
validare a datelor
5.Dezvoltarea unei aplicatii
informatice pentru evaluarea si
asigurarea corectitudintii raportarii si
codificarii datelor.
6. Realizarea de instrumente de
comunicare directa pentru facilitarea
diseminarii progresului activitatilor
din proiect

În contractare

În contractare

