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Îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților Consiliului Județean Gorj și a Unităților subordonate


Consiliul Județean Gorj lansează proiectul „Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaţilor
Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate – Cod SMIS 22800

Pe data de 23.04.2012, Consiliul Judeţean Gorj a semnat contractul de finanţare pentru proiectul intitulat
„Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate”
cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)
2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de
intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.
Valoarea totală a proiectului este de 781.500 lei (fără TVA), suma eligibilă nerambursabilă este de 765.870 lei,
reprezentând 98% din valoarea totală. Cofinanţarea asigurată de către Consiliul Judetean Gorj, în proporţie de 2%, este de
15.630 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la data semnării contractului de finanţare.
Obiectivul general al proiectului este creşterea eficacităţii Consiliului Judeţean Gorj şi a Direcției Comunitare Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi a standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici şi a
personalului contractual.
Proiectul are trei scopuri bine definite:
1. Creșterea capacităţii de management a instruirii resurselor umane la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi a Direcției
Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj prin realizarea a 2 sisteme interne de formare continuă şi prin
diseminarea bunelor practici în cadrul unei conferinţe;
2. Formare unui corp de mentori la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi a Direcției Comunitare Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Gorj;
3. Dezvoltarea expertizei şi cunoştinţelor a 150 de angajaţi din Consiliul Judeţean Gorj şi unităţile subordonate în cel puţin
unul din domeniile: formare formatori, achiziţii publice, limbi străine, dezvoltarea proiectelor, licitarea şi managementul
proiectelor, protecţia datelor cu caracter personal, stare civilă, evidenţa persoanelor.
Beneficiarii proiectului sunt:
- 150 persoane angajate din Consiliul Judeţean Gorj şi Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj vor
participa la cel puţin un modul de instruire în domeniile: achiziţii publice, limbi străine, dezvoltarea proiectelor, licitarea şi
managementul proiectelor, protecţia datelor cu caracter personal, stare civilă, evidenţa persoanelor;
- 20 de angajaţi din Consiliul Judeţean Gorj şi Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj vor fi
pregătite în domeniul formării de formatori care va cuprinde şi o componentă de mentorat.
- Toţi angajaţii Consiliului Judeţean Gorj şi cei ai Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj cu atribuţii
în domeniile: Juridic, Managementul Calităţii, I.T., Achiziţii, Sănătatea şi securitatea muncii, Prevenirea şi stingerea
incendiilor, Managementul proiectelor, Management financiar vor fi beneficia de programele interne de instruire.
- 150 persoane care vor parcurge secţiuni de dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse integrate în tematica de instruire.
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
- 2 sisteme de formare internă create;
- 20 persoane instruite formare formatori şi mentoring;
- 150 persoane instruite în cel puţin unul dintre domeniile: achiziţii publice, limbi străine, dezvoltarea proiectelor, licitarea şi
managementul proiectelor, protecţia datelor cu caracter personal, stare civilă, evidenţa persoanelor.
- 150 persoane participante la secţiunile de instruire în domeniile egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile.
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