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STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
„Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin
profesionalizarea personalului administrativ”, cod SMIS 22798,
la data de 10.12. 2014
Proiectul „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea
personalului administrativ”, înregistrat sub codul SMIS 22798, este implementat de Judeţul Ialomiţa, în
calitate de beneficiar - contractul de finanţare nr. 390/2013, fiind cofinanţat din FONDUL SOCIAL
EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa
prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul
major de intervenţie 1.3. - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea - Module de pregătire în
domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul
proiectelor, etc.
Din valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) de 1.097.000,00 lei, suma de 932.450,00 lei
reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din Fondul Social European, 142.610,00 lei valoarea eligibilă nerambursabilă suportată din bugetul naţional şi 21.940,00 lei – cofinanţarea eligibilă a
beneficiarului.
Ca obiectiv general, proiectul urmăreşte, prin programe personalizate de instruire/formare
profesională, abordarea practicilor moderne şi performante de management public, precum şi prin
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale să sporească semnificativ calitatea actului
administrativ şi prestarea de servicii publice la standarde europene de fiecare angajat din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din instituţiile publice aflate sub autoritatea acestuia.
Grupul ţintă al proiectului este format din funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi o parte din personalul instituţiilor publice subordonate
Consiliului Judeţean Ialomiţa: Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Agriculturii Slobozia, Biblioteca Judeţeană
„Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, Centrul de Asistenţă
Medico-Socială Fierbinţi.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 17 luni (02.10.2013 – 01.03.2015), la Slobozia şi în trei
locaţii din judeţul Braşov ( Râşnov, Predeal, Tărlungeni).
Principalele aspecte ale implementării proiectului la data de 10.12.2014 sunt :
a) încheierea tuturor programelor de instruire prevăzute în proiect, ultimele sesiuni fiind de
„Comunicare instituţională” (sesiunea 5 cu 30 cursanţi), „Expert fonduri europene” (sesiunea 3 cu 14
cursanţi), „Managementul resurselor umane” ( 2 sesiuni cu 30 de cursanţi), „ECDL” (sesiunea 3 cu 20
cursanţi) şi „Limba engleză” (sesiunea 3 cu 15 cursanţi), precum şi a sesiunilor de team building ( 2
sesiuni cu 100 participanţi);
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b) realizarea integrală a indicatorului grupului ţintă al proiectului de 260 participanţi, cu 5.106 zile
de instruire;
c) îndeplinirea activităţilor de publicitate şi informare prevăzute în contractul şi cererea de finanţare
ale proiectului cod SMIS 22798, prin publicarea unui comunicat de presă şi organizarea unei conferinţe de
presă, distribuirea de afişe, pliante, genţi şi pixuri personalizate, actualizarea permanentă a secţiunii
proiectului postată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa www.cicnet.ro .
d) asigurarea managementului proiectului, care s-a axat pe îndeplinirea fiecărei activităţi prevăzută
în graficul perioadei, analiza modului în care se realizează scopul, obiectivele, indicatorii şi rezultatele
planificate ale proiectului. A fost întocmită şi transmisă la AM PODCA cererea de rambursare nr. 5/2014, în
valoare totală de 226.266,95 lei, însoţită de raportul tehnic de progres R2/noiembrie 2014, raportul
financiar, fişa de calcul şi documentele justificative pentru validarea cheltuielilor aferente cererii de
rambursare..
Rezultatele obţinute până la data de 10.12.2014 pun în evidenţă preocuparea responsabilă a
echipei de implementare de a respecta riguros graficul de activităţi, termenele prevăzute pentru fiecare
activitate, realizarea indicatorilor de performanţă şi a rezultatelor prevăzute în contractul de finanţare
nerambursabilă nr.390/2013 şi în cererea de finanţare cod SMIS 22798. Evaluările finale susţinute de
participanţii la cursuri sunt o dovadă că grupul ţintă a dobândit cunoştinţe de specialitate relevante în
domenii importante ale managementului public şi asigură creşterea capacităţii administrative propuse la
nivelul judeţului Ialomiţa. De asemenea, prin modalităţile de desfăşurare a activităţilor prevăzute în proiect
s-a atins şi un alt scop important: socializarea participanţilor din diferite entităţi publice, pentru a crea
coeziunea colectivelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Efortul de perfecţionare profesională, fructificat prin oportunitatea accesării fondurilor europene
nerambursabile, ca sursă alternativă de finanţare a obligaţiei legale de a asigura perfecţionarea anuală a
fiecărui funcţionar public din aparatul de specialitate şi a majorităţii personalului din structurile instituţiilor
publice subordonate trebuie să se constituie într-un mijloc de creştere semnificativă a calităţii serviciului
public oferit cetăţenilor de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi de instituţiile publice aflate sub autoritatea sa
Persoana de contact: Ilie Cioacă, manager proiect, tel. 0243.230.200, int.221,
mobil:0727.777.140, fax:0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.ro,
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