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 Titlul proiectului: Administrații locale eficiente pentru 
dezvoltarea durabilă a 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 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la 

nivel politico-administrativ  - Strategii de dezvoltare locală 
 Bugetul proiectului: 519.194,73 lei (fără TVA) 
 Durata proiectului: 12 luni 
 Perioada de implementare: 13 oct. 2010 – 12 oct. 2011 

Prezentare proiect 



Obiectiv, scop 

 Obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității 
administrative la nivelul autorităților publice locale din județul 
Alba pentru elaborarea și utilizarea instrumentelor programatice 
realizate participativ, îmbunătățirea actului decizional bazat pe 
prioritățile comune ale cetățenilor. 

 

 Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităților de planificare și 
implementare a strategiilor participative pentru personalul 
primăriilor și Consiliului județean Alba, dezvoltarea abilităților de 
antrenare a publicului în planificare și identificare de proiecte 
comune locale și regionale. 



Instruirea personalului 

Grup tintă: agenții de dezvoltare și personalul implicat în proiecte de 
dezvoltarea locală din autoritățile publice locale; 

A. Planificarea strategica  
 Planificare strategica participativa si modalitati de crestere a participarii 

publicului la actul decizional 
 Politici publice 
 Parteneriat public-privat 
 Dezvoltare durabilă 
 Egalitatea de șanse 
B. Implementarea strategiilor 
 Managementul proiectelor 
 Achiziții publice 
 Management financiar și analizacost – beneficiu 
 
Perioada de derulare a cursurilor: martie – iunie 2011 



Planificare strategică 

 15 localități pilot asistate pentru elaborarea participativă a 
strategiilor. 

 Localități propuse: 

Aria Nord – Vest: Poiana Vadului, Vadu Moților, Scărișoara, Sălciua, 
Vidra; 

Aria Nord – Est: Hopârta, Lopadea Nouă, Râmeț, Rădești, Miraslău; 

Aria Sud: Șibot, Blandiana, Doștat, Pianu, Cut; 

Perioada de planificare: aprilie – septembrie 2011 



Echipa proiectului 

 Manager proiect - VIORICA Vîlcea  

 Asistent manager - IOAN Bodea 

 Responsabil achizitii - CAMELIA Galac 

 Responsabil planificare strategica PAVEL Bora 

 Responsabil promovare, monitorizare - ADA LARISA Toader 

 Responsabil contabilitate, financiar - EUGEN Dobra 

 Expert probleme juridice- ROMANA MARIA Rusu 




