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INFORMARE 
 
privind organizarea Cursului de Comunicare, activitate desfasurata in cadrul 
proiectului „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 
Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva” cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422 
 
 
 
 

Municipiul Deva are in implementare proiectul “Optimizarea proceselor în 
concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul 
Municipiului Deva”, cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422, proiect finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, conform Contractului de 
finanțare nr. 336/01.04.2019, implementat în parteneriat cu Asociatia Centrul de 
Dezvoltare Durabila Columna Craiova.  

 
Obiectivul general al proiectului: constă în consolidarea capacității instituționale și 

eficientizarea activității la nivelul Municipiului Deva, prin fundamentarea strategică, 
simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, 
implementând măsuri din perspectiva back-office și front office pentru serviciile publice 
furnizate. Astfel, in cadrul proiectului este prevazuta Activitatea 8.1 Organizarea de 
cursuri de politici publice, comunicare si planificare strategica. 

 
In perioada 19-21 martie 2021 s-a desfasurat la Sovata, Hotel Relax al doilea curs 

din cele trei prevazute in cererea de finantare, respectiv cursul de comunicare, la care 
au participat 20 de cursanti, din randul grupului tinta al proiectului – personal de 
conducere si de executie din Primaria municipiului Deva si din cadrul serviciilor si 
institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Deva. 

 
Cursantii au fost instruiti in cele 16 ore de curs pentru a dobândi cunostintele 

necesare-concepte cheie in domeniul comunicarii, dupa cum urmeaza:  
- Cum să identifice şi să definească factorii care influenţează modul în care se 

desfăşoară comunicarea; 
- Cum să identifice posibilele bariere de comunicare şi cauzele acestora; 
- Cum să definească comportamentele adecvate unui climat deschis de 

comunicare într-o organizatie; 
- Cum să-şi îmbunătăţească atitudinea faţă de o comunicare eficace şi o 

ascultare activă. 
 

La finalizarea cursului si dupa evaluarea cunostintelor acumulate toti cursantii au 
primit un certificat de participare la acest curs. 
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 Cursul a fost sustinut de catre domnul formator IURES MUGUR-VICTOR-
CONSTANTIN, expert cooptat in cadrul proiectului de catre Asociatia Centru pentru 
Dezvoltare Durabila Columna Craiova-Partener al proiectului. 
 

 
 

Echipa de implementare a proiectului 
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