Data publicarii: Iulie 2019

Finalizarea proiectului:
„S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității
Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova” Cod SIPOCA
487/MySMIS+ 119288
Municipiul Craiova finalizeaza proiectul: S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în
Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei Municipiului
Craiova în cadrul 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, finanţat din Fondul Social European (FSE), obiectivul tematic nr. 11 Consolidarea
capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența
administrației publice (OT 11) care își propune să consolideze capacitatea administrativă
a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă,
abordând provocarea 5 Administrația și guvernarea și provocarea 2 Oamenii și societatea
din Acordul de Parteneriat al României,
Beneficiar: Municipiul Craiova
Autoritate de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Valoarea totală a proiectului este de 424.000 lei din care:
Fondul Social European: 360.400 lei,
Bugetul de stat: 55.120 lei,
Bugetul local: 8.480 lei.
Durata de implementare: 13 luni, 22.06.2018 – 21.07.2019
Obiectivul general al proiectului (OG) a constat în susținerea unui proces de
management performant la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, proces care a condus
la beneficii durabile şi vizibile pentru grupul ţintă angrenat, precum: certificarea
sistemului de management al calității și performanței în administrația publică locală
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conform standardului ISO 9001/2015; dezvoltarea personală profesională; dezvoltarea
abilităților individuale în domenii specifice activităţii administraţiei publice.

•
•

Rezultatele proiectului:
69 Persoane din administratia publica locala care au fost certificate la încetarea calitatii
de participant la formare legata de OS 2.1
1 Autoritate locala în care s-a implementat sisteme unitare de management al calitatii si
al performantei dezvoltate prin program conform Planului de actiune pentru
prioritizarea si etapizarea implementarii managementului calitatii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate
Administrativa 2014-2020
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