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1.218 angajați din administrația publică din
judeţul Vâlcea certificați în cadrul PODCA
Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea emite acest anunț de presă cu ocazia finalizării proiectului
„PODCA - Pregătire pentru Optimizare, Durabilitate și Competitivitate în Administrația Publică din
județul Vâlcea”, cod SMIS 21.872. Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa Prioritară 1: Îmbunătățiri
de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie 1.3.
Îmbunătățirea eficacității organizaționale, Operațiunea Module de pregătire în domenii ca achizițiile publice,
ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor etc.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA), conform contractului de finanțare, a fost de 1.200.000 lei,
din care:
 1.020.000 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 156.000 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

24.000 lei - cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit contribuirea la îmbunătăţirea eficacităţii administraţiei
publice din judeţul Vâlcea.
Scopul proiectului a fost de a dezvolta abilităţile personalului angajat în administraţia publică din
judeţul Vâlcea.
Grupul ţintă al proiectului a fost format din 1.200 angajaţi (funcţionari publici şi personal contractual) ai
instituţiilor administraţiei publice locale din judeţul Vâlcea (autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii
şi servicii publice subordonate acestora, servicii publice deconcentrate etc.).
Principalele activităţi ale proiectului au fost:
 pregătirea şi realizarea achiziţiilor de servicii de formare profesională, selectarea beneficiarilor şi realizarea
instruirilor;
 pregătirea şi realizarea achiziţiei de servicii, respectiv elaborarea Studiului privind resursele umane din
administraţia publică din judeţul Vâlcea şi a Strategiei de Dezvoltarea a Resurselor Umane din Administraţia
Publică din judeţul Vâlcea;
 pregătirea şi realizarea achiziţiei de servicii, respectiv realizarea unui portal dedicat resurselor umane din
administraţia publică din judeţ.
Proiectul a fost implementat în perioada 17.10.2013 - 31.12.2015. Locul de desfăşurare a proiectului: sediul
Consiliului Județean Vâlcea.
Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:
 1.218 angajaţi (funcţionari publici şi personal contractual) ai instituţiilor administraţiei publice locale din
judeţul Vâlcea instruiţi și certificați în domeniile planificare strategică, management de proiect, achiziţii
publice, ECDL, comunicare şi relaţii publice şi limba engleză;
 Studiul privind resursele umane din administraţia publică din judeţul Vâlcea;
 Strategia de Dezvoltarea a Resurselor Umane din Administraţia Publică din judeţul Vâlcea;
 portalul dedicat resurselor umane din administraţia publică din judeţul Vâlcea (www.podcavl.ro).
Persoana de contact: Aurelian Chiriță, asistent
fax 0250.739.772, e-mail: aurelian.chirita@cjvalcea.ro.

manager,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

telefon

0250.732.901/

int:

157,

