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                                                          Giurgiu, 31 mai 2011 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU  - INSTRUMENTE MODERNE DE MANAGEMENT 
ADMINISTRATIV CU FONDURI U.E.  

 
 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  GIURGIU, în calitate de beneficiar, anunţă că la data de 01.06.2011, se 

finalizează proiectul „Eficienţă Administrativă prin e - Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean 
Giurgiu” – E.A.e-C. GIURGIU – Cod SMIS: 11212, proiect implementat în parteneriat cu  INSTITUŢIA 
PREFECTULUI – JUDEŢUL GIURGIU. 

 
Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 

Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Cod SMIS 11212. 
 
Valoarea totală a proiectului: 1.129.790 lei din care:  

 Valoarea totală eligibilă a proiectului:  1.126.415  lei, din care: 
 957.452,75  lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 
 146.433,95  lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional , 
 22.528,30  lei – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Giurgiu, 

 Valoare neeligibilă a proiectului:  3.375 lei  
 

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai 
eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. 

  
Scopul proiectului – Îmbunătăţirea eficienţei administrative la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu 

prin introducerea în practica curentă a unui sistem de e-comunicare - instrument modern de management 
administrativ. 

 
Grupul ţintă căruia s-a adresat proiectul a fost  format din:  

 Beneficiari direcţi: 46 de funcţionari publici de conducere, de execuţie şi personal contractual 

care au fost instruiţi pe parcursul celor 2 module de instruire; 20 de funcţionari publici de 

conducere, de execuţie şi personal contractual care au participat la „fact finding mission”; 100 de 

utilizatori instruiţi în vederea utilizării semnăturii electronice; 160 de utilizatori instruiţi în 

vederea utilizării căsuţelor de e-mail securizat.  

 Beneficiari indirecţi: Cetăţenii Judeţului Giurgiu, precum şi alţi cetăţeni care vor beneficia de 

serviciile publice oferite; Sectorul IMM; Societatea civilă; Alţi funcţionari publici de conducere şi 

Comunicat de presă 
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de execuţie, precum şi personal contractual, care vor beneficia de diseminarea rezultatelor şi vor 

avea posibilitatea replicării acestor rezultate şi bune practici. 

 

Principalele activităţi implementate: Managementul de proiect ; Promovare, informare şi diseminare 

a rezultatelor proiectului; Implementarea unui sistem e-Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean 

Giurgiu; Dotarea cu echipament IT şi bunuri; Module de Instruire; Fact finding mission; Elaborarea şi 

editarea unui „Ghid de e-Comunicare la nivelul administraţiei publice”; Auditul Extern al Proiectului.   

 

Principalele activităţi ale proiectului derulate până în prezent: Managementul de proiect; 

Promovare, informare şi diseminare a rezultatelor proiectului; Implementarea unui sistem e-Comunicare 

la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu; Dotarea cu echipament IT şi bunuri;  

 
Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Judeţul 

Giurgiu. 
 
Prin implementarea proiectului au fost obţinute, în perioada de implementare, următoarele 

rezultate:  

 rezultate cantitative: 5 PC-uri, 5 imprimante alb negru A3, 1 telefon/fax, 100  afişe, 500 pliante, 
200 mape, 1 banner,  1 spot publicitar , 1 sistem e-Comunicare; 

 rezultate calitative: Îmbunătăţirea gradului de performanţă a managementului orientat pe 
rezultat şi eficientizarea serviciilor publice; Însuşirea şi introducerea în practica curentă a 
practicilor inovative de comunicare ca suport pentru procesul decizional; Îmbunătăţirea gradului 
de îmbunătăţire a serviciilor publice prin introducerea de instrumente moderne de management; 
Introducerea de noi instrumente de management la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, care se 
poate multiplica şi replica la nivelul celorlalte instituţii ale administraţiei publice;  

 

Persoana de contact :  MARGARETA – MIHAELA CRISTEA  – MANAGER PROIECT- Consiliul Judeţean 
Giurgiu – DIRECŢIA  COOPERARE INTERREGIONALĂ, STRATEGII SI PROIECTE - MANAGER PUBLIC, 
telefon/ fax: 0372462628/0372462628/0372462670, e-mail:integrare@cjgiurgiu.ro, cjg@cjgiurgiu.ro, 
mihaela_nitu2000@yahoo.com   
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