
Municipiul Ploieşti
Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti

Ploieşti, 27.01.2014

Conferinţa lansare proiect “Creşterea eficienţei în administraţia  locală prin perfecţionarea personalului
Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti” cod SMIS 22794

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti anunţă că în data de 05.02.2014, începând cu orele 1500, la Sala
Polivalentă a Hotelului Central din Ploieşti, va avea loc lansarea proiectului european “Creşterea eficienţei
în administraţia  locală prin perfecţionarea personalului Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti”, cod SMIS
22794.

Proiectul cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS 22794.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 628,732.00 lei fără TVA, din care:
 616,157.36 lei fără TVA – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 12,574.64 lei fără TVA- cofinanţarea eligibilă a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.

Obiectivul general al proiectului este sporirea capacităţii instituţionale, prin formarea profesională a
angajaţilor.

Scopul proiectului constă în informarea şi introducerea grupului ţintă în problematica actuală a
cerinţelor pieţei muncii pentru funcţionarii publici în vederea autoevaluarii şi constientizării nevoilor
specifice de perfecţionare; furnizarea informaţiilor şi formarea de noi competenţe pentru acoperirea
nevoilor în acest sens, prin desfăşurarea unui amplu program de instruire şi evaluarea  la sfârşitul unităţilor
de învăţare, a nivelului de cunoştinţe specifice acumulat, a satisfacţiei cursanţilor şi al gradului de motivaţie
faţă de aspectul profesional.

Grupul ţintă este reprezentat de 140 angajaţi ai Serviciului Public de Finante Locale Ploiesti.
Principalele activităţi ale proiectului sunt: managementul proiectului, deschiderea proiectului,

derularea programului de formare profesionala şi feedback-ul, închiderea proiectului şi auditul proiectului.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni. Locul de desfăşurare al proiectului în municipiul

Ploiesti şi în afara localităţii.
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: un impact puternic asupra

schimbării şi dezvoltării instituţionale a primăriei, inclusiv la creşterea competenţelor angajaţilor, la
imbunătăţirea calităţii serviciilor oferite către cetăţeanul-client; creşterea ratei de participare a angajaţilor la
programele de instruire in vederea atingerii obiectivelor instituţionale şi naţionale de creştere a accesului la
formare profesională continuă pentru adulţi.

Persoana de contact: d-na Simona Dolniceanu Vişean – Director Executiv SPFL Ploieşti – manager
proiect, telefon/fax:0244/546711, email: spfl@ploiesti.ro.
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