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Conferința de încheiere a proiectului
„Module de pregatire în administraţia publică locală, în cadrul
Asociaţiei Celor Şapte Comunităţi”
Asociaţia Celor Şapte Comunităţi anunţă încheierea proiectului „Module de pregătire în
administraţia publică locală, în cadrul Asociaţiei Celor Şapte Comunităţi”.
Evenimentul a avut loc în Sala de Festivităţi a Primăriei oraşului Copşa Mică, vineri 20
martie 2015, ora 11. În cadrul evenimentului au fost înmânate de către Preşedintele Asociaţiei
Celor Şapte Comuniţăţi, dl. Mihalache Daniel Tudor, Certificatele pentru absolvenţii modulelor de
pregătire.
Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS al proiectului 23188. Partener al
proiectului este Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”.
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 a vizat îmbunătăţirea şi creşterea capacităţii administrative
locale, prin intermediul formării şi perfectionării funcţionarilor publici.
Scopul proiectului a fost acela de a obţine şi asigura mediul de perfecţionare, pentru personalul
din administraţia publică locală şi de realizare a unor condiţii pentru atragerea/menţinerea
persoanelor calificate în domeniu.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 10 luni, la sediul Primăriei Copşa Mică, str. Aleea Castanilor
nr 8, judeţul Sibiu şi a acoperit nevoile de formare pentru grupul ţintă, format dintr-un număr de
73 funcţionari publici.
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Principalele activităţi ale proiectului au fost cursurile gratuite organizate pe domeniile: Fonduri
Strcuturale, Management de proiect, Managementul resurselor umane, Managementul serviciilor
publice, Politici publice, Achiziţii publice, Comunicare şi relaţii publice, Asistenţă socială,
E.C.D.L. Start, Dezvoltare durabilă şi Egalitate de şanse. În cadrul proiectului au fost incluse şi alte
activităţi precum: achiziţionarea de echipamente IT, servicii de audit, publicitate şi promovare
proiect.

Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:
o au fost instruiţi un număr de 73 de funcţionari publici
o creşterea nivelului de cunoştiinte al funcţionarilor, în ce priveşte documentele de
programare, inclusiv ghiduri de finanţare, axe prioritare şi activităţi eligibile
o eficientizarea administraţiei publice şi funcţionarea acesteia într-un mod transparent şi cu
costuri reduse, prin profesionalizarea personalului din administraţie
o dobandirea şi dezvoltarea cunoştiinţelor de management al proiectelor cu finanţare
comunitară, pentru obţinerea de rezultate maxime, atât în programarea cât şi în
implementarea lor
o însuşirea de către participanţi a conceptului de sistem de servicii publice (caracteristicile
sistemului de servicii publice, regimul juridic, principii şi reguli de organizare/ funcţionare
a acestor servicii) care le va permite să înţeleagă şi să raspundă cât mai bine nevoilor
comunităţii
o dobandirea abilitaţilor practice în şedinte de gen workshop-uri, pentru identificarea şi
adaptarea oportunităţilor de finanţare la nevoile de finanţare existente pe plan local
o însuşirea noţiunilor de comunicare şi relaţii publice şi a modului în care pot acţiona
acestea, la nivelul administraţiei locale, astfel încat participanţii cursurilor să deruleze
activităţile precum gestionarea relaţiilor mass-media, a situaţiilor de criză aparute la nivel
local, activităţi de mediere etc., într-un mod organizat şi eficient.

Persoana de contact:
Draghiciu Paul – manager de proiect
tel: 0730/584330
email: draghiciu@birotec.ro
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