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CONFERINTA DE INCHIDERE A PROIECTULUI

“IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITATII LA PRIMARIA MUNICIPIULUI CALAFAT”
cod SIPOCA 474/cod MySMIS 119830
Azi, 31 ianuarie 2020, Municipiul Calafat, a organizat Conferinta de inchidere a
proiectului “Imbunatatirea sistemului de management al calitatii la Primaria
Municipiului Calafat”, cod SIPOCA 474/cod MySMIS 119830.
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritara 2: Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și transparente,

Obiectiv 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.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai consiliului local al municipiului Calafat, ai
administrației publice locale si institutiilor subordonate și a vizat comunicarea
principalelor rezultate obținute și a indicatorilor atinși în cadrul proiectului, precum
si o prezentare a principiile orizontale aplicabile proiectelor cu finanțare externă
nerambursabilă POCA.
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În acest context, au fost prezentate obiectivele si rezultatelor obtinute in urma
activitatilor desfasurate pe intreaga perioada de implementare.
Obiectivul general al proiectului: Susținerea unui proces de management
performant la nivelul Primariei municipiului Calafat, proces ce va conduce la
beneficii durabile si vizibile pentru grupul tinta angrenat, precum: certificarea
sistemului de management al calitatii si performantei in administratia publica locala
conform standardului ISO 9001/2015; dezvoltarea personala profesionala prin
schimburi de experienta/networking cu autoritati, institutii, organisme publice
nationale si internationale; dezvoltarea abilitatilor individuale in domenii specifice
activitatii administratiei publice.
Obiectivele specifice ale proiectului
Primul obiectiv specific ( OS1) a constat in introducerea de instrumente , procese
de management la nivel local si a fost atins prin introducerea unui sistem de
management al calitatii si performantei la nivelul Primariei Municipiului Calafat –
conform standardului ISO 9001/2015.
Al doilea obiectiv specific ( OS2) a constat in organizarea de schimburi de
experienta/ networking cu autoritati, institutii, organisme publice nationale si
internationale pentru grupul tinta implicat si echipa proiectului si a fost atins prin
organizarea a 2 workshopuri si 2 schimburi de experienta transnationale in entitati
similare din alte state membre UE.
Al treilea obiectiv specific ( OS3) a constat in dezvoltarea abilitatilor personalului
de la nivelul Primariei Municipiului Calafat pe teme specifice de interes si a fost
atins prin organizarea de 6 cursuri specializate pentru grupul tinta implicat in
urmatoarele domenii: Politici publice, Planificare bugetara, Control managerial
intern, Comunicare profesionala, Management in administratia publica locala,
Utilizarea TIC in administratia publica.
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Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului sunt:
1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performantei si calitatii
corelate cu Planul de Actiune in etape implementat in administratia
publica locala;
- Rezultat proiect 1- Implementarea instrumentului de management
al calitatii conform standardului ISO 9001/2015 la nivelul Primariei
Municipiului Calafat;
2. Rezultat program
5 - Cunostinte si abilitati ale personalului din
autoritatile si institutiile publice imbunatatite pentru sustinerea
masurilor/ actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific;
- Rezultat proiect 2 – Dezvoltarea competentelor si abilitatilor a 20 de
angajati din cadrul Primariei Municipiului Calafat.
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