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PROIECT
“Introducerea de instrumente şi proceduri de management în cadrul Consiliului Judeţean
Bacău pentru gestionarea cheltuielilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor”
În urma evaluării cererilor de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, Consiliul Judeţean Bacău a obţinut o finanţare nerambursabilă pentru
implementarea proiectului “Introducerea de instrumente şi proceduri de management în cadrul
Consiliului Judeţean Bacău pentru gestionarea cheltuielilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor”,
cod SMIS 3026. In data de 26 august 2009 s-a semnat Contractul de finanţare nr. 8509/26.08.2009,
încheiat între Autoritatea de Management - POS DCA şi Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul
Bacău.
Proiectul este finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară1:„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.3: “Îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale” şi beneficiaza de un buget de 987.535,00 lei (fără TVA). Contribuţia Uniunii Europene,
prin Fondul Social European (FSE), fiind de 967.784,30 lei, iar contribuţia financiară a Consiliului
Judeţean Bacău, la total buget proiect, este de 19.750,70 lei.
Beneficiarii proiectului sunt personalul din Administraţia Publică Locală a judeţului Bacău
(nivelul superior şi mediu de management din cadrul Consiliului Judeţean Bacău şi a Direcţiei Judeţene
de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, Bacău);
- instituţii publice locale, factori locali interesaţi, reprezentanţi ai sectorului neguvernamental;
- cetăţenii judeţului Bacău.
Proiectul îşi propune dezvoltarea capacităţii administraţiei publice locale, de la nivelul judeţului
Bacău, de gestionare a sistemului de servicii sociale prin revizuirea de structuri şi introducerea de
instrumente moderne de management a acestor servicii, urmărindu-se eficientizarea activităţii prin
reducerea costurilor şi alocarea optimă a resurselor conform nevoilor.
Menţionăm faptul că structura care se intenţionează a fi creată prin intermediul acestui proiect va
avea posibilităţi sporite de elaborare a strategiilor în domeniul politicilor sociale şi de elaborare de soluţii
la problemele existente şi de previzionare a celor care este probabil să apară în viitor, deoarece va
deţine imaginea de ansamblu asupra fenomenelor sociale, a gradului de acoperire cu servicii şi a
nivelului de resurse existent şi necesar, prin agregarea tuturor informaţiilor din domeniu.
Îndeplinirea obiectivelor propuse se va realiza prin activităţi precum: training în domeniul
managementului relaţiilor de parteneriat, administraţie şi servicii publice; conceperea şi realizarea a

două rapoarte de analiză în vederea eficientizării sistemului public de servicii sociale de la nivelul
judeţului Bacău; revizuirea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi elaborarea unui instrument
informatic de administrare a datelor referitoare la serviciile, prestaţiile şi finanţarea serviciilor publice
sociale la nivel judeţean.
Informaţii suplimentare referitoare la derularea proiectului
Direcţia Integrare Europeană, telefon 0234 537200 int.107
Persoane de contact:
Constantinescu Stere - manager proiect şi Pascu Luciana – asistent manager

