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Demararea implementarii proiectului
„Module de pregatire in administratia publica locala, in cadrul Asociatiei celor
Sapte Comunitati”
Asociatia celor Sapte Comunitati deruleaza incepand cu data de 21.05.2014 implementarea
proiectului „Module de pregatire in administratia publica locala, in cadrul Asociatiei celor Sapte
Comunitati”.
Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS al proiectului 23188. Partener al
proiectului este Institutul National de Cercetari Economice „Costin C. Kiritescu”.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 407.140 lei, din care:
346.069 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European
52.928,20 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
8.142,8 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului
Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea si cresterea capacitatii administrative
locale, prin intermediul formarii si perfectionarii functionarilor publici.
Scopul proiectului este acela de a obtine si asigura mediul de perfectionare, pentru personalul din
administratia publica locala si de realizare a unor conditii pentru atragerea/mentinerea persoanelor
calificate in domeniu.
Proiectul se deruleaza pe o perioadă de 10 luni, la sediul Primariei Copsa Mica, str. Aleea
Castanilor nr 8, judetul Sibiu si acopera nevoile de formare pentru grupul tinta, format din
functionari publici.
Principalele activităţi ale proiectului sunt cursurile gratuite organizate pe domeniile: Fonduri
Strcuturale, Management de proiect, Managementul resurselor umane, Managementul serviciilor
publice, Politici publice, Achizitii publice, Comunicare si relatii publice, Asistenta sociala. In
cadrul proiectului vor fi incluse si alte activitati precum: achizitionarea de echipamente IT,
achizitionare de mobilier, servicii de audit, publicitate si promovare proiect.
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Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
o cresterea nivelului de cunostiinte al functionarilor, in ce priveste documentele de
programare, inclusiv ghiduri de finantare, axe prioritare si activitati eligibile
o eficientizarea administratiei publice si functionarea acesteia intr-un mod transparent si cu
costuri reduse, prin profesionalizarea personalului din administratie
o dobandirea si dezvoltarea cunostiintelor de management al proiectelor cu finantare
comunitara, pentru ca acestea sa obtine rezultate maxime, atat in programarea cat si in
implementarea lor
o insusirea de catre participanti a conceptului de sistem de servicii publice (caracteristicile
sistemului de servicii publice, regimul juridic, principii si reguli de organizare/ functionare
a acestor servicii) care le va permite sa inteleaga si sa raspunda cat mai bine nevoilor
comunitatii
o dobandirea abilitatilor practice in sedinte de gen workshop-uri, pentru identificarea si
adaptarea oportunitatilor de finantare la nevoile de finantare existente pe plan local
o insusirea notiunilor de comunicare si relatii publice si a modului in care pot actiona
acestea, la nivelul administratiei locale, astfel incat participantii cursurilor sa deruleze
activitatile precum gestionarea relatiilor mass-media, a situatiilor de criza aparute la nivel
local, activitati de mediere etc., intr-un mod organizat si eficient.
Persoana de contact:
Draghici Paul – manager de proiect
tel: 0730/584330
email: draghici@birotec.ro
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