Titlu Proiect :

Consolidarea capacității instituționale a primăriei Municipiului Oradea prin
formarea resurselor umane în managementul de proiect

Sursa de finanţare : Programul Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA)
Axa prioritară 1 „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului
ciclului de politici publice, Domeniul de intervenție: 1.3 Îmbunătățirea
eficacității organizaționale
Stadiu proiect :

în evaluare

Obiectivul general
Consolidarea capacității instituționale a Primăriei municipiului Oradea în absorbția de
fonduri nerambursabile prin formarea de resurse umane în managementul de proiecte pentru
susținerea dezvoltării economice durabile a municipiului, sprijinirea mediului de afaceri și
asigurarea unui management performant pentru serviciile publice prestate în interesul populației.
Scop
• formarea a 50 de specialiști în managementul de proiecte necesar consolidării capacității
instituționale a Primăriei municipiului Oradea și creșterii capacității de absorție a fondurilor
nerambursabile, în perioada 2007-2013;
• formarea a minimum 10 de specialiști, de fapt formatori de specialiști în management de proiect
(trainiry of trainers), pentru a asigura sustenabilitatea proiectului și a consolida, pe termen lung,
capacitatea instituțională a Primăriei municipiului Oradea în absorția de fonduri structurale;
• elaborarea unei arii curriculare pentru perfecționarea resurselor umane în managementul de
proiecte prin includerea în curriculă a unor module de perfecționare în diferite domenii precum:
achiziții publice, finanțe publice, investiții publice, management (de proiect și servicii publice),
informatică, limbi străine etc.;
• elaborarea și editarea a 100 de exemplare din Ghidul specialistului în Managementul de Proiecte
care va conține cele mai noi tehnici și metode de management utilizate în gestionarea portofoliilor
de proiecte dar și o viziune integrată asupra modului în care se dezvoltă și implementează proiecte
la nivelul unei unități administrativ teritoriale;
• editarea de suporturi de curs necesare formării specialiștilor, în managementul de proiecte, în
funcție de aria curriculară elaborată;
• efectuarea unui curs de perfecționare profesională de 7 zile în managementul fondurilor structurale,
la o universitate de prestigiu din străinătate selectată conform procedurilor legale în vigoare, pentru
un eșantion format din maxim 20 de angajaţi;
• efectuarea unui schimb de experiență cu o autoritate publică locală din spațiul Uniunii Europene,
selectată conform prevederilor legale în vigoare, care deține experiență semnificativă în absorția de
fonduri nerambursabile pentru un număr maxim de 30 de angajaţi pe o durată de 7 zile ;
organizarea unui seminar internațional cu tema: ”Fondurile structurale – o alternativă pentru
susținerea dezvoltării durabile a comunităților locale din România.”
Valoarea totala a proiectului – 802.070,00 RON
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile – 786.028,60 RON
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