
 
 

 
 

Consiliul Județean Olt a implementat  proiectul „Organizarea modulelor de pregătire 
achiziții publice, limba engleză, managementul proiectelor pentru funcționarii publici din 
cadrul Consiliului Județean Olt” , cod SMIS  13846 . 
 
Proiectul a fost cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 650.520  lei, din care: 

• 514.692 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 
• 12.110,40 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 

 
Obiectivul general al proiectului a constat în  creşterea  eficacităţii organizaţionale la 
nivelul  Consiliului Judeţean Olt. 
 
Scopul proiectului: Consolidarea  capacităţii de training a funcţionarilor publici din 
cadrul Consiliului Judeţean Olt 
 
Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit  din  130 funcţionarii publici ai Consiliului 
Judetean Olt  şi 69 de functionari publici din unităţile subordonate Consiliului 
Judeţean Olt. 
 
Principalele activităţi ale proiectului derulate pe o perioada de 12 luni au fost:  

1. Organizarea procedurii de atribuire a contractului  servicii pentru modulele de 
pregatire 

2. Monitorizarea si evaluarea interna a proiectului   
3. Desfasurarea modulelor  de pregatire 
4. Organizarea procedurii de atribuire a contractului  bunuri - achizitie echipamente, 

licente 
5. Achizitionare si receptie echipamente, licente 
6. Organizarea procedurii de atribuire a contractului  servicii promovare a proiectului 
7. Desfasurarea evenimentelor de promovare si realizarea materialelor de promovare 
8. Auditarea proiectului 

 
Prin implementarea proiectului s-au obtinut următoarele rezultate :  

- organizarea şi desfăşurarea a 3 module de pregătire pentru funcţionarii publici de 
execuţie şi conducere din cadrul Consiliului Judeţean Olt  - achiziţii publice, 
managementul proiectelor, limbă engleză; 

- creşterea nivelului de cunoştinte de specialitate în domeniile  menţionate cu 20 %. 
          
Rezultatele  pe termen mediu in urma implementării proiectului constau în :  

- cresterea nivelului de expertiza functionarilor publici din cadrul Consiliului 
Judetean Olt  cu 20 %  

- cresterea eficientei activitatii interne a Consiliului Judetean Olt cu 15 %  
- profesionalizarea functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Olt  
- cresterea vitezei de realizare a documentelor si lucrarilor repartizate cu 25 %  

 
 
 



 
 

Rezultatele pe termen lung in urma implementării proiectului constau în: 
- imbunatătirea furnizării serviciilor publice si dezvoltarea calitatii activitatilor 

administrative 
-  imbunatatirea eficacitatii organizationale la nivelul institutiei .  

 
         Rezultatul final al proiectului il reprezinta  crearea unui corp de functionari publici de 
carieră, capabil si profesionist in administratia publică locala din județul Olt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


