
Centrul de Resurse Juridice 

Proiectul: ”Dezvoltarea 

competentelor profesionale în 

cadrul autorităţilor publice locale în 

domeniile managementului 

proiectelor şi al achiziţiilor publice”,  

Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de 

structură şi proces ale managementului 

ciclului de politici publice 

Domeniul major de intervenţie 1.3: 

Îmbunătăţirea eficacităţii 

organizaţionale 
 

Module de pregătire în domenii ca 

achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, 

dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 

managementul proiectelor  



1. Perioada de implementare 13.11.2009 - 

12.11.2010; 

2. Beneficiari: 30 de autoritati publice locale din 

judetele Bacau, Calarasi, Gorj, Mures, Valcea; 

3. Grup tinta: 180 de functionari publici; 

4. Parteneri: C.J. Bacau, C.J. Calarasi, Prefect 

Jud. Valcea, C.J. Mures, C.J. Gorj. 

Date despre proiect 



1. Cresterea capacităţii de management a 

instruirii resurselor umane la nivelul autorităţilor 

publice locale din 5 judeţe; 

2. Dezvoltarea expertizei şi cunoştinţelor a 180 de 

angajaţi din 30 de autorităţi publice locale din 5 

judeţe în domeniile managementului proiectelor 

şi achiziţiilor publice.  

Obiectivele proiectului 



1. Analiza nevoilor de instrurire 

2. Organizarea, derularea şi evaluarea sesiunilor 

de formare în managementul proiectelor şi 

achiziţiile publice; 

3. Conferinţa de promovare a bunelor practici în 

privinţa pregătirii functionarilor publici; 

Activitatile proiectului 



 Formarea profesională continuă (FPC) este parte a 

strategiei de management a resurselor umane şi 

trebuie să contribuie la creşterea eficacităţii 

organizaţionale. Competenţa şi integritatea sunt 

precondiţiile furnizării unor servicii publice de calitate şi 

a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare locală. 

Problema 1: Analiza redusă a nevoilor de instruire 

Problema 2: Insuficienta pregătire avansată continuă a 

funcţionarilor publici în domeniul managementului 

de proiect şi al achiziţiilor publice 

Justificarea proiectului 



Afisul proiectului 



 30 de rapoarte privind nevoile de instruire (câte un 

raport pentru fiecare autoritate publică beneficiară). 

 5 planuri de acţiune pentru formarea profesională 

continuă (câte unul în fiecare judeţ al proiectului) 

 182 de persoane instruite în domeniile 

managementului proiectelor şi achiziţiilor publice; 

 181 de persoane au obţinut certificate de 

calificare/perfecţionare recunoscute la nivel 

naţional; 

Rezultatele principale ale proiectului 



1. Care sunt principalele probleme de organizate 

interna in APL! 

2. Cum arata o sesiune de formare ideala pentru 

functionarii publici! 

3. Care sunt competenetele de care au nevoie 

functionarii publici! 

4. Care sunt solutiile pentru a creste eficacitatea 

organizationala! 

Ce am aflat in urma analizei de nevoi? 



1. Am organizat sesiuni de instruire dinamice, 

conduse de practicieni, cu multe exercitii, 

sesiuni interactive de intrebari si raspunsuri, 

studii de caz, spete, probleme concrete, 

schimburi de experienta. 

La ce ne-a ajutat analiza de nevoi? 



2. Am dezvoltat noi instrumente si modele pentru 

fundamentarea programelor de formare 

profesionala: 

- Jurnalul lectiilor invatate; 

- Fisele de evaluare pe parcurs; 

- Planul de management al proiectului. 

La ce ne-a ajutat analiza de nevoi? 



1. Relevanta exercitiilor:  

 

Evaluarea cursului Managementul de proiect 

Relevanta exercitiilor
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Relevanta exercitiilor



1. Participarea la cursuri specializate si relevante 

reprezinta doar o metoda necesarea dar nu si 

suficienta pentru imbunatatirii performantelor 

profesionale; 

 Studiu individual; 

 Participări la workshop-uri, teambuild-uri; 

 Acces la reviste de specialitate; 

 

Concluzii 



Brosura proiectului 



Va multumesc! 

 

Radu Nicolae 

Manager program 

rnicolae@crj.ro 

 


