
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT  

NR. 3254/04.04.2019 

 

ANUNT PARTENER ADMIS  

 

 
Ținând seama de prevederile: 
 

• O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• H.G.  nr.  93/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  

aplicare  a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• HG nr. 570/2017 privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014—2020, aprobate prin HG nr. 93/2016; 

• Ghidului  solicitantului  - cererea de proiecte  CP 12/2018 elaborată în 

cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

 
Consiliul Județean Olt anunță finalizarea  procedurii  de selecție a unui partener pentru 

încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare 

aferente implementării proiectului ce va fi finanțat  prin CP12/2018. 

 

Proiectul propus va fi implementat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului 

Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  

la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. 
 

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 

 Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare la 

nivelul județului Olt; 
 

 Reducerea birocrației pentru cetățenii din județul Olt prin simplificarea procedurilor; 
 

 Îmbunătățirea  cunoștințelor și  a  competențelor  personalului  din  autoritățile și 

instituțiile publice în ceea ce privește planificarea strategică, planificare bugetară, 

politici publice locale. 
 
 
ACTIVITĂȚI ORIENTATIVE CARE URMEAZĂ A FI  DERULATE  ÎN  

PROIECT 

 

• Elaborarea politicilor publice ce necesită resurse financiare din bugetele aferente anilor 2020 și 

2021: analizelor privind definirea problemei și argumentele pentru inițierea propunerii de 

politică publică, a opțiunilor de soluționare a problemelor, identificarea și evaluarea impactului, 

realizarea consultărilor cu membrii comunității și cu alți factori interesați. Se intenționează 

acoperirea următoarelor sectoare: educație, sănătate, asistentă socială, infrastructura (mediu și 

transport); 

• Introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în 

administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea 



etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv CAF 

și/sau ISO 9001; CAF și BSC; ISO 9001 și BSC; CAF, ISO 9001 și BSC; 

• Elaborarea planului strategic instituțional   aferent anilor 2020 și 2021; 

• Dezvoltarea unei soluții informatice care să furnizeze digital fluxurile de lucru de bază din 

cadrul instituției, care implică tradițional prezența fizică a celui interesat la sediul instituției; 

• Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a 

factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes care au legătură direct cu 

obiectivul proiectului propus (ex. planificarea strategică; planificare bugetară; politici publice 

locale; fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a deciziilor la nivelul 

administrației publice locale, managementul calității); 

• Schimburi de experiență/networking cu autorități/ instituții/ organisme ale administrațiilor 

publice naționale și internaționale; 

• Informare și comunicare; 

• Management de proiect. 

 

REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE  

 

Conform raportului procedurii de selecție nr.3199/02.04.2019 a unui partener pentru 
încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de 
finanțare aferente implementării proiectului ce va fi finanțat  prin CP12/2018 în cadrul 
POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea 
deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul 
administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate,  

 

Consiliul Județean Olt publică pe site-ul propriu anuntul privind s electarea  
partenerului ASOCIATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA COLUMNA cu 
sediul in municipiul Craiova, str.Sarari –Siloz, bl.K12, sc.A, etaj 1, ap.3, judetul 
Dolj,  pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii 
cererii de finanțare aferente implementării proiectului ce va fi finanțat  prin CP12/2018 
în cadrul POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru 
cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. 
 

ASOCIATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA COLUMNA a obținut un 
punctaj de 100 puncte, în urma aplicării criteriilor de selecție.  
 
 Termen depunere contestație: 04.04.2019  

 
 


