
 

 

 

 

„Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean” 

  
În data de 29.10.2019, a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă  

nr. 495/29.10.2019 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 (AM POCA), și Județul Olt, în calitate de Lider proiect. 
 
Beneficiar al finanțării nerambursabile:  
Parteneriatul încheiat  între UAT JUDEȚUL OLT și Asociația Centrul pentru 
dezvoltare Durabilă Columna.  
 
Partener: Asociația Centrul pentru dezvoltare Durabilă Columna.  
 
Data de începere a proiectului : 29.10.2019 
 
Durata de implementare: 
Durata de implementare este de 30 luni de la data semnării contractului de finanțare. 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă fundamentarea deciziilor, planificarea 
strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Consiliului Județean Olt. 
 
Obiective specifice ale proiectului : 

1. Introducerea unor mecanisme și proceduri standard implementate la nivel 
local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung. 

2. Realizarea unor seturi de proceduri simplificate pentru reducerea birocrației 
pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor 
administrative pentru cetățeni implementate. 

     3.Creșterea nivelului de cunoștințe și abilități ale personalului Consiliului 
Județean Olt, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv 
specific. 
 
Proiectul urmărește  realizarea următoarelor rezultate:  

 Rezultat de program 1: Mecanisme si proceduri standard implementate la 
nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen 
lung atins prin rezultat de proiect Rp1 - Realizarea metodologiei de prioritizare 
a investițiilor si a unor criterii de prioritizare precum si elaborarea de politici 
publice in domeniile educație, sănătate, asistenta sociala, mediu si transport si 
a planului strategic instituțional pentru anii 2021 si 2022; 

 Rezultat de program 2: Sisteme de management al performantei și calității 
corelate cu Planul de acțiune in etape implementat în administrația publica 
atins prin rezultatele de proiect Rp 2 - Analiza condițiilor existente pentru 
implementarea unui sistem de management al calității, in elaborarea 
procedurilor ce definesc managementul calității, in elaborarea unui manual de 



 

management al calității si certificarea sistemului de management conform ISO 
9001/2015; 

 Rezultat de program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației 
pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a 
procedurilor administrative pentru cetățeni implementate rezultat atins prin 
rezultatele de proiect Rp 3 -Dezvoltarea unei soluții informatice care sa 
furnizeze digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituției; 

 Rezultat de program 4: Cunoștințe și abilitați ale personalului din autoritățile 
și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii 
masurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin rezultatul de 
proiect Rp 4 - Organizarea de cursuri de planificare strategica, politici publice 
locale, managementul investițiilor si managementul calității. 

 
 

Grup țintă:  
Grupul țintă este reprezentat de 121 persoane, sprijinite direct prin intervenția 
proiectului, conform listei stabilite mai jos, si este relevant din perspectiva obiectivelor 
proiectului propus. Grupul țintă este format din personal de conducere si de execuție 
din cadrul Consiliului Județean Olt, după cum urmează: 

 funcționari publici de conducere: 18 persoane; 
 funcționari publici de execuție : 103 persoane, din care personalul Serviciului 

Resurse umane si managementul unităților sanitare - 10 persoane. 
 
Principala componentă a proiectului o constituie Certificarea sistemului de 
management al calității conform  standardului ISO 9001/2015 la nivelul 
Consiliului Județean Olt, această certificare reprezentând cartea de vizită a 
instituției sub aspectul calității serviciilor publice oferite. 
 
O componentă importantă a proiectului o constituie organizarea unor sesiuni de 
instruire în domeniile planificării strategice, politicilor publice locale, managementului 
investițiilor, managementului calității. 
 
Valoarea totală a proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel 
județean”, în  sumă de  3.347.326,34   lei (inclusiv TVA), din care :  

 valoarea totală a proiectului pentru Lider de Parteneriat – UAT Județul Olt în 
sumă de 1.744.047,34 lei;  

 valoarea totală a proiectului pentru Partener- Asociația Centrul pentru 
dezvoltare Durabilă Columna  - în sumă de 1.603.279,00  lei.  

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.817.971,65 lei  
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 462.408,16 lei  
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 66.946, 53 lei , din care:  

- Contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, respectiv  
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 34.880,95 
lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

- Contribuția proprie în proiect a Asociației Centrul pentru Dezvoltare 
Durabilă Columna, respectiv  contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 32.065,58 lei  
 

 


