
Cursuri ADR Centru la Sibiu
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in parteneriat cu Consiliul Judetean Alba, anunta
organizarea, in perioada septembrie 2011 - iunie 2012, a cursurilor de perfectionare pentru functionarii
publici din Regiunea Centru in trei programe: manager de proiect, expert achizitii publice si director de
program. Cele trei cursuri vor fi organizate in fiecare judet al Regiunii Centru, inclusiv Sibiu. 
  
  Cursurile vor fi sustinute de personalul specializat al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru.
Calendarul pentru judetul Sibiu este urmatorul: manager de proiect - cursuri 29 septembrie - 15 octombrie
2011, examen 21 octombrie 2011; expert achizitii publice - cursuri 3 noiembrie 2011 - 19 martie 2011,
examen - 25 martie 2012; director de program - cursuri 16 februarie 2012 - 3 martie 2012, examen 9
martie 2012. Programa de pregatire este de 100 ore pentru cursul de manager de proiect si 60 de ore
pentru cursurile de expert achizitii publice si director de program. Cursantii vor primi la finalul cursului
si in urma examenului de absolvire o diploma de absolvire atestata de Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei.
  
  Cursurile fac parte din proiectul " Cresterea capacitatii personalului din administratia publica locala si
judeteana de a furniza servicii publice de calitate si de a contribui la dezvoltarea durabila a Regiunii
Centru ", fiind cofinantat prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013.
Valoarea totala a proiectului este de 856.360 lei.
  
  Proiectul are ca scop dezvoltarea competentelor si cresterea performantelor personalului din cadrul
administratiei publice locale si judetene in ceea ce priveste elaborarea de planuri, strategii si programe de
dezvoltare, scrierea de proiecte, managementul ciclului de proiect, achizitii publice. Grupul-tinta al
proiectului este format din 360 de functionari publici si personal contractual din judetele Alba, Brasov,
Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
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