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"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

Proiectul
„EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”
cod SMIS 12714
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative.
INFORMAŢII GENERALE
Consiliul Judeţean Gorj implementează proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, cod
SMIS 12714, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1. „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de
politici publice”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico –
administrativ”, Operaţiunea „Strategii de dezvoltare locală”.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 15 de luni, în baza Contractului de finanţare din Fondul Social
European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nr. 213/02.11.2010,
încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, în
calitate de Autoritate de Management şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Gorj, în calitate de
Beneficiar.

Persoană de contact
Laura Boricean - Manager Proiect
Consiliul Judeţean Gorj
Tel.: 0253/214304
Fax: 0253/212023
E-mail: laura.boricean@cjgorj.ro.
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Valoarea totală a proiectului: 781.500 lei, fără TVA, din care:
Cheltuieli eligibile - 781.500 lei fără TVA;
Cheltuieli neeligibile – 0 lei.
Participare şi cofinanţare:
85% valoare eligibilă nerambursabilă FSE – 664.275 lei fără TVA;
13% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 101.595 lei fără TVA;
2 % co-finanţarea eligibilă a beneficiarului – 15.630 lei fără TVA;
valoare TVA – 187.560 lei.
Prin proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” se urmăreşte echilibrarea celor trei aspecte
majore ale unei dezvoltări durabile: dezvoltarea economică, socială şi gestionarea echilibrată a resurselor
şi a mediului natural, având ca scop elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru
perioada 2011-2020.
Scopul proiectului va fi atins prin îndeplinirea a două obiective specifice, şi anume: reactualizarea Strategiei
de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj, 2007-2013 pe baza principiilor şi practicilor dezvoltării
durabile şi instruirea a 125 de persoane din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Gorj în
domeniile:
 planificare strategică;
 autorizări şi legislaţie orizontală în domeniul mediului şi dezvoltare durabilă;
 managementul resurselor umane, relaţiilor publice şi egalităţii de şanse;
 managementul proiectului;
 achiziţii publice şi managementul financiar.
Persoană de contact
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Activităţile proiectului sunt următoarele:
1. Întrunire Unitate de Implementare a Proiectului;
2. Organizarea procedurilor de achiziţii servicii şi produse;
3. Elaborarea studiilor şi reactualizarea strategiei de dezvoltare;
4. Derularea sesiunilor de instruire;
5. Vizibilitatea proiectului;
6. Auditarea proiectului;
7. Monitorizarea proiectului.
Potrivit atribuţiilor şi competenţelor sale, Consiliul Judeţean Gorj a coordonat, începând cu anul 2007,
elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 105 din 20 decembrie 2007. Reactualizarea strategiei de dezvoltare a
judeţului Gorj apare ca o consecinţă a necesităţii revizuirii periodice, la fiecare doi ani, a Strategiei Naţionale
pentru Dezvoltare Durabilă a României. În conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul European, statele
membre ale Uniunii Europene au obligaţia să-şi creeze forme de suport instituţional adecvate pentru
coordonarea dezvoltării şi utilizării instrumentelor statistice de monitorizare şi pentru sincronizarea cu
raportările asupra implementării Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă la nivelul Uniunii Europene. Revizuirea
la intervale scurte a strategiilor reduce marja de eroare în privinţa evaluării resurselor necesare pentru
implementarea obiectivelor convenite.
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Prin implementarea proiectului propus va fi reactualizată Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului
Gorj 2007-2013, pe baza legislaţiei reactualizate, la baza căreia vor sta patru studii de cercetare, respectiv:
-

Studiu privind valorificare patrimoniului natural, cultural şi istoric;

-

Studiu privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale;

-

Studiu privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

-

Studiu privind dezvoltare infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj.

Prin instruirea a 125 de persoane din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Gorj în
domeniile: planificare strategică; autorizări şi legislaţie orizontală în domeniul mediului şi dezvoltare durabilă;
managementul resurselor umane, relaţiilor publice şi egalităţii de şanse; managementul proiectului; achiziţii
publice şi managementul financiar, proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” va contribui la
creşterea capacităţii de planificare strategică la nivel local, de absorbţie a fondurilor europene, la eficientizarea
comunicării şi coordonării în cadrul procesului de luare a deciziilor.
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