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AXA PRIORITARĂ 
 
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice 
  
DOMENIUL DE INTERVENŢIE 
 
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale 
  
OPERAŢIUNEA 
 
Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, 
ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea 
şi managementul proiectelor, etc. 
  



OBIECTIV GENERAL 

Modernizarea infrastructurii interne de lucru ce deserveşte interesele 
municipiului Alba Iulia cu localităţile aparţinătoare în vederea unei 
gestionări eficiente a intereselor publice şi a unei compatibilizări cu 
normele, metodele şi instrumentele de lucru întâlnite în instituţiile 
administraţiei locale europene. 

SCOP 

Eficientizarea practicilor de management al resurselor umane 
la nivelul Primăriei Municipiului Alba Iulia şi dezvoltarea 
calităţilor de leadership şi de management a unui număr de 
200 de angajaţi în vederea dezvoltării unui serviciu public 
stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în 
interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor 
publice din administraţia publică locală. 



BUGETUL PROIECTULUI 

Valoarea totală a proiectului                                 641.412 RON 

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată    609.341 RON 

(95%) 

Contribuţia solicitantului                                         32.071 RON 

(5%) 



GRUPUL ŢINTĂ selectat al proiectului  
 
este reprezentat de 200 de angajaţi ai Primăriei 
Municipiului Alba Iulia, funcţionari publici sau 
contractuali, astfel:   
 
 personal cu funcţii de conducere  
   (top management, middle management) 

 
 personal cu funcţii de execuţie cu perspective de  
promovare în funcţii de conducere 



ACTIVITĂŢI (1) 
 
WP 0 Managementul Proiectului 
 
 Constituirea, organizare şi funcţionarea UMP, 
administrare, monitorizare şi evaluare proiect 
 
WP 1 Diagnoză instituţională 
 
 Realizare analiză diagnostic a utilizării Resurselor 
Umane 
 Realizare metodologie de eficientizare a utilizării 
Resurselor Umane 
 
 
 

 



ACTIVITĂŢI (2) 
 
WP 2 Măsuri de perfecţionare profesională cu recunoaştere 

naţională sau non-formală 
  Curs cu recunoaştere formală Modernizarea 

managementului organizaţiilor publice 
  Curs de Comunicare cu recunoaştere non-formală 
  Curs cu recunoaştere formală Engleză avansaţi 
  Curs cu recunoaştere formală AutoCad 
  Curs cu recunoaştere formală Fiscalitate 
  Curs Achiziţii publice europene cu recunoaştere non-

formală 
  Curs Proceduri şi instrumente de planificare şi gestionare a 

activităţiilor în cadrul unităţilor de implementare a 
proiectelor 

 
WP 3 Schimb de bune practici 
  Vizită de studiu Bayonne 
  Sinteză propuneri şi sugestii 



Rezultate (1) 
 

Rezultate aferente WP 0 
 
 1 centru de competenţe şi resurse profesionale, amenajat, dotat 
modern de furnizare a serviciilor de proiect, funcţional pe perioada 
acestuia şi post-implementare;  
 infrastructura de proiect asigurată, corespunzătoare şi la 
standarde moderne de furnizare a serviciilor proiectului către 
beneficiarii direcţi. 
 
Rezultate aferente WP 1 
 
 1 analiză diagnostic a utilizării Resurselor Umane la nivelul 
Municipiului Alba Iulia; 
 1 metodologie  de eficientizare a utilizării resurselor umane la 
nivelul Primăriei Municipiului Alba Iulia. 
  



Rezultate (2) 
 
Rezultate aferente WP 2 
 
 4 programe de perfecţionare recunoscute şi acreditate la nivel 
naţional; 
 2 programe de perfecţionare . 
 
Rezultate aferente WP 3 
 
 noi abilităţi şi cunoştinţe şi expertiză extinsă pentru 7 angajaţi 
ai Primăriei Muncipiului Alba Iulia, respectiv 4 cu funcţii de top 
management şi 3 cu perspective de promovare în funcţii de 
conducere din rândul beneficiarilor direcţi ai proiectului; 
 1 vizită de studiu la Bayonne;  
 1 raport de de propuneri şi sugestii privind aplicabilitatea şi 
adaptarea procedurilor şi măsurilor adoptate de administraţia 
publică franceză . 



Sustenabilitatea proiectului 
 
 depunerea în luna decembrie 2009 a proiectului „Eficientizarea  

infrastructurii interne de lucru a Primăriei Municipiului Alba Iulia”; 
 
 propunerea instituţionalizării Centrului de Competenţe şi 
Resurse Profesionale pentru Administraţia Publică Locală a 
Municipiului Alba Iulia (CoRP) 
 
 materializarea studiilor realizate anterior prin realizarea unei 
Strategii de Dezvoltare  Organizaţională; 
 
 continuarea procesului de training a 337 de angajaţi 

 

 introducerea de noi proceduri în desfăşurarea activităţii 

Primăriei Municipiului Alba Iulia (de exemplu FIDIC). 



Echipa de management a proiectului doreşte să 
mulţumească în mod deosebit ofiţerului de proiect, 
Doamna Ileana GUTT, pentru asistenţa şi sprijinul tehnic 
acordat pe parcursul implementării acestui proiect.  
 



Vă mulţumesc ! 

 
Date de contact beneficiar 

Municipiul Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A 

tel. 0258 819 462, e-mail: office@apulum.ro 

mailto:office@apulum.ro

