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 Titlul proiectului: Program de instruire  pentru 
dezvoltarea capacitații administrative și creșterea 
eficienței organizaționale în administrațiile publice ale 
județului Alba  

 Beneficiar: Județul Alba 
 Finanțator: Fondul Social European, prin 
 Programul Operațional Dezvoltarea  Capacității Administrative 
Axa prioritară nr. 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”  
Domeniul 1.3: “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”  
Bugetul proiectului: 1.098.026,43  lei (fără TVA) 
 Durata proiectului: 18 luni 
 Perioada de implementare: 18 ianuarie 2011 – 17 iulie 2012 

Prezentare proiect 



Obiectiv, scop 

 Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacității administrative 
în autoritățile publice locale ale județului Alba  prin creșterea nivelului 
de cunoștințe și expertiză a personalului, în vederea îmbunătățirii 
eficacității organizaționale, modernizării administrațiilor și a reducerii 
disparitaților de performațe între administrații  

 

 Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor 
în domeniile cheie ale dezvoltării durabile, managementul de 
proiect, administrarea serviciilor publice, achiziții publice, 
urbanism, limbi străine pentru personalul din cele 78 de primării 
ale județului Alba și Consiliul județean Alba, prin derularea unui 
program de instruire adecvat necesităților individuale de 
instruire și obiectivelor de dezvoltare instituțională . 



Echipa proiectului 

 Manager proiect – HORAȚIU Suciu 

 Asistent manager – IULIANA Mihălțan 

 Responsabil achizitii - CAMELIA Galac 

 Responsabil instruire – NICULINA Hațegan 

 Responsabil promovare, monitorizare - VIORICA Vîlcea 

  Responsabil contabilitate, financiar – IOAN Popa 



Instruirea personalului 

Grup tintă: funcționari publici și 
personalul contractual din autoritățile 
publice locale; 

 



Locațiile cursurilor 

 Alba Iulia, Consiliul Județean Alba 

 Alba Iulia, Hotel ”Parc” 

 Albac, Pensiunea Steaua Arieșului 

 Aiud, Hostel ”Două Sălcii” 

 Gârda de Sus, Pensiunea ”Onelia” 

 Galda de Jos, Bleumarin 

 Sălciua, Pensiunea ”Subpiatră” 

 Vadu Moților, Pensiunea ”Cotu Arieșului” 

 



Pachetele de instruire realizate 

 Dezvoltare locală și management de proiect 

 Elaborarea și managementul proiectelor 

- 5 grupe- 109 participanti 

 Contabilitatea proiectelor cu finanțare europeană,   

- 2 grupe- 39 participanti 

 Egalitate de șanse.  

- 5 grupe- 84 participanti 

 

 Achiziții publice,  

 Expert în achiziții publice  

- 1 grupă-15 participanti 

  Legislația în domeniul achizițiilor publice. 

- 4 grupe- 81 participanti 

 

 



Pachetele de instruire realizate 

 Urbanism și dezvoltare durabilă, 
  Urbanism și autorizarea lucrărilor în construcții,  
- 2 grupe- 26 participanti   
 Dezvoltare durabilă și protecția mediului.  
- 2 grupe- 33 participanti 

 
 Administrație publică  
 Managementul și administrarea serviciilor publice,  
- 5 grupe (Servicii de asistenta sociala, Servicii sanatate Servicii publice transport, 

Mediu- turism- cultura, Utilitati publice)- 94 participanti 
  Bazele administrației publice,  
- 5 grupe- 107 participanti 
 Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  
- 4 grupe- 79 participanti 
 



Pachetele de instruire realizate 

 Limbi străine:  

  Franceză,  

- 2 grupe- 30 participanti 

 Germană, 

- 2 grupe- 35 participanti 

  Italiană  

- 2 grupe- 31 participanti 

 



REZULTATELE INSTRUIRII PE 
TEME DE CURS 



Rezultatul final al instruirii 
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