
1.TITLUL PROIECTULUI  
’’Dezvoltarea capitalului uman şi a capacităŃii administrative în cadrul Consiliului Local 
Turceni’’ 
 
Axa prioritar ă 1:,, ÎmbunătăŃiri de structur ă şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice,,; 
 
Domeniul major de intervenŃie 1.3: ,,ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale,,;  
 
Obiectivul general al proiectului: Consolidarea activităŃilor de training pentru administraŃia 
publică şi sprijinirea managementului strategic în vederea dezvoltării şi modernizării 
capacităŃii administrative;  
 
Scopul proiectului: Creşterea standardelor generale de cunoştinŃe şi expertiză a personalului 
Consiliului Local Turceni în vederea îmbunătăŃirii eficacităŃii organizaŃionale;  
 
GRUP łINTĂ: Grupul Ńintă al proiectului este format din tot personalul Consiliului 
Local Turceni, ce va participa la modulele de pregătire în domenii ale administraŃiei 
publice. 
Beneficiar direct:  

- Consiliul Local al Oraşului Turceni.  
Beneficiari indirecŃi:  

- CetăŃenii oraşului Turceni;  
- InstituŃiile de Stat care colaborează cu AdministraŃia Publică Locală (Spitalul 

Orăşenesc Turceni, Grupul Şcolar Industrial Energetic Turceni, Serviciul Public 
(salubritate, distribuŃie apă, energie termică etc.), DirecŃia Locală de FinanŃe, PoliŃia 
Oraşului Turceni);  

- AgenŃi economici la nivelul Oraşului Turceni care încheie contracte de colaborare cu 
AdministraŃia Publică Locală Turceni (Ydail Construct SRL, Complexul Energetic, 
Energomontaj).  

 
Activitati:  

- AchiziŃia echipamentelor IT, a licenŃelor şi a softului de resurse umane; 
- AchiziŃia publicaŃiilor de specialitate; 
- Participarea personalului la modulele de pregătire.  

 
Durata implementării proiectului este de 12 luni.  
 
Finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene: 785.966 RON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.TITLUL PROIECTULUI 
 
„Crearea Strategiei de dezvoltare durabilă a Oraşului Turceni” 
 
Axa prioritar ă 1: „Îmbun ătăŃiri de structur ă şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice”;  
 
Domeniul 1.1: „ÎmbunătăŃirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ” ; 
 
Obiectiv general al proiectului: Eficientizarea administraŃiei publice în beneficiul socio-
economic al societăŃii prin îmbunătăŃirea cadrului de politici publice şi strategii;  
  
Scopul proiectului: Crearea şi implementarea unui cadru de politici şi strategii locale pentru 
dezvoltarea durabilă a Oraşului Turceni, în vederea unei mai bune reglementări şi planificări 
strategice ; 
 
Grupul Ńintă al proiectului este reprezentat de:  

- Consiliul Local al Oraşului Turceni.  
 
Beneficiari direcŃi:  

- 5 angajaŃi din managementul administraŃiei publice locale instruiŃi în domeniile: 
organizării administraŃiei locale, dezvoltării durabile, protecŃiei mediului şi egalităŃii 
de şanse;  

- echipa de proiect; 
- toŃi angajaŃii Consiliului Local al Oraşului Turceni;  
- locuitorii Orasului Turceni; 
- agenti economici si institutiile publice din Orasul Turceni; 

 
Activitati:  

- Dotarea spaŃiului de lucru pentru echipa de proiect: mobilier, echipamente IT, licenŃele 
de soft aferente; 

- Elaborarea unui Ghid de management de proiect personalizat pe specificul activităŃii 
Consiliului Local Turceni; 

- Participarea a 5 angajaŃi din managementul Consiliului Local Turceni la o serie de 
module de pregătire;  

- Elaborarea strategiei de dezvoltare. 
 
Durata implementării proiectului este de 17 luni. 
 
Finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene: 608.425,00 RON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


