
 

Data: 07.12.2018 

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI 

“Îmbunătățirea sistemului de management al calității la Primăria 

Municipiului Calafat" 

 Cod SIPOCA 474/ cod MySmis 119830 

 

 

Azi, 07 decembrie 2018, a avut loc, în municipiul Calafat, Conferința de lansare a 

proiectului “Îmbunătățirea sistemului de management al calității la Primăria Municipiului 

Calafat", Cod SIPOCA 474/ cod MySmis 119830. 

 

           Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritara 2: Administrație publică și sistem 

judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP 2014 - 2020. 

La eveniment au participat domnul Ciobanu Lucian - reprezentantul legal al beneficiarului, 

doamna Stoenica Irina - administratorul public al municipiului Calafat, echipa de 

implementare a proiectului şi un numar de 20 de invitați - personal din cadrul UAT Primăria 

Calafat (personal de conducere/de execuție) şi consilieri locali. 

 

 



 

 

Deschiderea proiectului a fost realizată de către domnul primar al Municipiului 

Calafat – Ciobanu Lucian, iar prezentarea proiectului, a obiectivelor și a activităților din 

cadrul acestuia a fost făcută de către managerul de proiect – domnul Glonţa Fănel şi de 

doamna Mucica Daniela – asistent coordonator al proiectului. 

 

Obiectivul general al proiectului: Susținerea unui proces de management performant 

la nivelul Primariei Municipiului Calafat, proces ce va conduce la beneficii durabile și 

vizibile pentru grupul țintă angrenat, precum: certificarea sistemului de management al 

calitatii și performanței în administrația publică locală conform standardului ISO 9001/2015; 

dezvoltarea personală profesională prin schimburi de experiență / networking cu autorități, 

instituții, organisme publice naționale și internaționale; dezvoltarea abilităților individuale în 

domenii specifice activității administrației publice. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

O.S. 1 - constă în introducerea de instrumente, procese de management la nivel local și va fi 

atins prin introducerea unui sistem de management al calității și performanței la nivelul 

Primăriei Municipiului Calafat; 

 

 

 

 

 



 

 

O.S. 2 - constă în organizarea de schimburi de experiență cu autorități, instituții, organisme 

publice naționale și internaționale pentru grupul - țintă implicat și echipa proiectului și va fi 

atins prin organizarea a 2 workshopuri și 2 schimburi de experiență transnationale în entități 

similare din alte state membre UE.  

O.S. 3 - constă în dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul Primariei Municipiului 

Calafat pe teme specifice de interes și va fi atins prin organizarea de 6 cursuri specializate 

pentru grupul țintă implicat în următoarele domenii: Politici publice, Planificare bugetară, 

Control managerial intern, Comunicare profesională, Management în administrația publică 

locală, Utilizarea TIC în administrația publică.  

Beneficiarul proiectului este Municipiul Calafat, iar perioada de implementare de 16 luni. 

Valoare totală a proiectului este de: 408.673,00 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


