
 
 
 
 
 

                                                         
Zalău, 04 decembrie  2013 

 
Fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor umane în  

Primăria Municipiului Zal ău 
 

Municipiul Zal ău a demarat în aceste zile implementarea proiectului ”Program de îmbunătăţire a 
eficacităţii organizaţionale a Primăriei Municipiului Zalău (PROEF Zalău) prin pregătirea resurselor 
umane şi restructurare organizaţională”. 
 
Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN  prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului fiind 23019. 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 783,453.00 lei, din care: 

• 665.935,05 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 
• 101.848,89 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;  
• 15.669,06 lei - cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. 

 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Primăriei 
Municipiului Zalău, prin realizarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane şi implementarea 
unui program de instrurire, pe parcursul a 18 luni.  
 
Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei Zalău prin 
intermediul a două strategii: prima strategie se referă la îmbunătăţirea capacităţii personalului de a 
desfăşura activităţile publice, iar cea de-a doua la re-designul proceselor instituţiei (îmbunătăţire 
organizaţională).  
 
Grupul ţintă al proiectului este format din angajaţii Primăriei şi ai Consiliului Local Zalău. 
 
Principalele activităţi ale proiectului sunt: asigurarea managementului proiectului, realizarea 
achiziţiilor necesare derulării activităţilor din proiect, derularea procesului de evaluare a personalului cu 
experţi angajaţi în acest scop, prezentarea unui raport privitor la rezultatele evaluării care să cuprindă 
inclusiv recomandări pentru tematica a 3 dintre cursurile de instruire, organizarea şi derularea cursurilor 
(la care vor participa angajaţii Primăriei şi Consiliului local Zalău), realizarea strategiei de dezvoltare a 
resurselor umane şi pregătirea persoanelor responsabile cu implementarea acesteia de către experţi 
angajaţi în acest scop.  

 
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni. Locul de desfăşurare al proiectului este Municipiul 
Zalău, marea majoritate a activităţilor derulându-se la sediul Primăriei. 
 
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:  
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a) 1 plan de îmbunătăţire organizaţională, aprobat şi asumat de conducerea instituţiei, care să cuprindă 
soluţii concrete pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative pe fiecare dintre direcţiile 
importante; 

b) 245 de angajaţi ai instituţiei mai bine pregătiţi (în urma participării la cursuri); 
c) 332 de certificări ale cursanţilor 
d) reducerea deficienţelor în funcţionarea curentă a serviciilor instituţiei. 
Pe termen lung, rezultatul principal al proiectului va fi un nivel mai bun de asigurare a serviciilor către 
populaţie şi îmbunătăţire continuă din partea instituţiei. 
 
Persoane de contact:  

� Corb Viorica, Asistent manager de proiect, viocorb@yahoo.com, tel. 0260/610550, int. 162, fax. 
0260/661869 

� Maria Manuela Ghiuruţan, purtător de cuvânt, mghiurutan@zalausj.ro, tel. 0260/610550, int. 
182, fax. 0260/661869. 

 
 
 
 
 
 


