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!  IDEEA:
Nevoia de formare a personalului implicat în 

contractarea şi gestionarea unui portofoliu complex de 
proiecte cu finanţare nerambursabilă

             Lipsa participării corespunzătoare la programele de
formare continuă a personalului datorită constrângerilor 
financiare existente la nivelul instituţional.
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Prin proiect s-a urmărit creşterea 
eficacităţii organizaţionale a aparatului propriu 
al Consiliului judeţean Vaslui şi a instituţiilor 
subordonate, prin formarea şi perfecţionarea 
profesională a personalului. 
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În acest sens, s-au organizat 13 sesiuni de 
formare şi perfecţionare profesională, pe diferite 
domenii, precum: Management financiar pentru instituţiile şi 
autorităţile publice; Manager Resurse Umane, Responsabil Proces, 
Managementul financiar al proiectelor, Manager proiect, Expert 
achiziţii publice, Investiţii publice, Expert accesare fonduri structurale 
şi de coeziune europene, ECDL Complet, Limba engleză, Gestiunea 
patrimoniului public şi privat al entităţilor publice, Optimizarea 
comunicării intrainstituţionale, Formator.
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La sesiunile de instruire desfăşurate în cadrul 
proiectului au participat peste 175 persoane care au 
obţinut 470 de certificate de absolvire eliberate 
conform procedurilor CNFPA şi, respectiv ECDL, 
înregistrându-se astfel, o depăşire a numărului de 
participanţi la sesiunile de formare şi a procentului de 
promovare propuse în cererea de finanţare.
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O altă activitate importantă a proiectului a 
constat în organizarea unei vizite de studiu în cadrul 
unei organizatii publice dintr-un stat membru al 
Uniunii Europene.
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Prin proiect a fost organizată și desfășurată o vizită 
de studiu cu scopul de a analiza practicile de management 
ale resurselor umane utilizate şi activităţilor în domeniul 
formării şi specializării personalului propriu şi al 
instituţiilor subordonate dintr-o ţară membru a  UE.
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Pentru realizarea vizitei de studiu au fost contactate, 
începînd cu luna mai 2011, mai multe regiuni din Uniunea 
Europeană care răspundeau cerinţelor formulate în proiect, şi 
doreau să fie gazde. 

Dintre autorităţile contactate, Regiunea Emilia 
Romagna, din Italia,  a fost cea care a răspuns la toate 
solicitările noastre. S-a purtat cu ei timp de 10 luni o 
corespondenţă pentru a pregăti vizita de studiu. 
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Vizita de studiu s-a deșfășurat în perioada 19-23 
martie 2012, delegația fiind condusă de domnul Vasile 
Mihalachi, președinte al Consiliului județean Vaslui.

La vizita de lucru au au facut parte directori, șefi
ai serviciilor cu atribuții în domeniul investițiilor 
publice, a gestionării fondurilor europene și resurselor 
umane.
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Având în vedere tematica vizitei de studiu a fost 
conturat un program al vizitei, stabilit de comun acord cu 
regiunea gazdă. 

Pentru atingerea obiectivelor vizitei  a fost necesară 
deplasarea în regiunea Emiglia Romagna la Consiliul 
regional, în vederea cunoaşterii şi analizării:

• practicilor de management ale resurselor umane utilizate; 
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• activităţilor în domeniul formării şi specializării 
personalului propriu şi al instituţiilor subordonate; 
• activităţilor în domeniul specializării permanente a 
departamentelor de elaborare şi gestionare de proiecte de 
dezvoltare regională;
• unor posibilităţi de networking şi parteneriat cu regiunea 
vizitată, cu scopul de a identifica noi parteneri pentru 
proiectele finanţate prin fonduri europene, de tip INTERREG 
IV C.
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Vizita s-a desfăşurat pe parcursul a 6 zile, cu sosirea în 
Bologna din data de 18 martie şi întîlnirile organizate de 
Consiliul regional Emilia Romagna începînd din data de 19 
martie pînă pe data de 23 martie  după cum urmează:
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1. Întîlnire cu doamna Serenella Sandri – sef Biroul pentru
planificare, evaluare si interventie regionala in politicile de 
formare si ocupare a fortei de munca- Directia pentru Cultura, 
Formare si Munca

Doamna Sandri a prezentat modul în care regiunea gestionează 
Fondul Social European prezentând: contextul economico-social, 
punctele tari şi punctele slabe ale sistemului, previziunile 
regulamentelor comunitare, coerenţa cu politicile comunitare.
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Un aspect destul de important si distinctiv faţă de România 
este acela că regiunea este cea care gestionează Programele 
finanţate prin FSE, spre deosebire de România unde aceste 
Programe sunt gestionate la nivel naţional.

A fost prezentat ca un model de succes reţeaua SaviAV care are ca
scop Incluziunea sociala si integrarea profesionala a solicitantilor
de azil si victime ale traficului de fiinte umane.
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2.  Întîlnire cu doamna Stefania Papili - şef serviciu organizare şi 
dezvoltare din cadrul Direcţiei generale Organizare, resurse umane, 
sisteme informative  si telematice.

Doamna Papili a prezentat forma de organizare a regiunii Emiglia
Romagna, organizarea politică-adunarea regională şi giunta , a 
structurii de personal a regiunii şi a modului în care se recrutează
personalul la nivelul Consiliului regional.
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Au mai  fost prezentate:  

•modul de recrutare al angajaţilor la nivelul regiunii şi al 
provinciilor, cu situaţii concrete, 
•programul de lucru săptămânal, 
•modalitatea de remunerare şi stimulare a personalului 
aparatului propriu,
•o foarte scurtă prezentare a modului în care se face evaluarea 
personalului  şi acordarea facilităţilor.
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De asemenea a fost prezentat, ca un element de absolută 
noutate pentru administraţia din România,  serviciul 
„telelavoro”, desfăşurarea programului de lucru acasa, prin 
internet. Această facilitate lucrativă este adresată  personalului 
care are în întreţinere persoane cu handicap, vârstnici sau copii.
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3. Întîlnire cu domnul Paolo Di Giusto expert în cadrul Biroului
organizare si dezvoltare- Directia Generala Organizare, resurse
umane, sisteme de formare si telematice

Domnul Giusto a făcut o prezentare detaliată a modului în care se 
planifică posturile pentru structura de personal la nivel regional
dar a şi a modului în care sunt evaluaţi angajaţii Consiliului
regional :funcţionari şi personal contractual. 
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Punctele principale ale prezentării dlui. Giusto, au fost :
•modelul de programare şi evaluare
•contextul normativ
•implementarea sistemului .

Domnul Giusto a prezentat sistemul de planificare
strategică regional în domeniul resurselor umane şi a modului în
care se leagă viziunea dezvoltării şi a creşterii calităţii
personalului cu managementul performanţei.
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4. Întîlnire cu doamna Daniela Degli Esposti - expert în cadrul
Biroului pentru organizare si dezvoltare- Directia Generala
Organizare, resurse umane, sisteme de formare si telematice.

Doamna Daniela degli Esposti a prezentat delegaţiei din
România sistemul de stimulare al angajaţilor verso organizarea
cursurilor de instruire cu cea mai mare  relavanţă pentru interesele
profesionale.
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5. Întîlnirea cu Michele Migliori si  Antonella Liberatore
coordonatori şi experţi pe politici europene în cadrul Direcţiei
Generale Programare teritorială, relaţii europene şi internaţionale.
Tema întîlnirii: Prezentarea Proiecteleor finanţate prin INTERREG 
IVC si Europa de Sud-Est.
Doamna Antonella Liberatore a prezentat Programele de  
cooperare teritorială europeană 2007-2013 in Emilia-Romagna: 
bugetul alocat, zonele de intervenţie , spaţiile de cooperare eligibile 
pentru regiunea Emilia Romagna.
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A fost descris obiectivul cooperare teritorială europeană 
2007-2013 şi teritoriile eligibile.

Un accent deosebit a fost pe obiectivul cooperare 
interegională Interreg IV C unde şi Romînia este eligibilă  ca 
aplicant sau partener.

Regiunea este implicată în 37 de proiecte cu parteneri din 
România.

Au fost prezentate câteva posibilităţi încă active în cadrul 
Programelor de finaţare în care regiunile pot fi parteneri.
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Au fost identificate interese comune în domeniul 
dezvoltării de proiecte cu finanţare europeană în domeniul 
serviciilor sociale, turism, dezvoltarea resurselor umane, 
dezvoltare regională.
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