
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Obiectivul general al proiectului, care are ca beneficiar municipiul Săcele îl reprezintă
implementarea și certificarea sistemului unitar de management al calității ISO 9001:2015,
aplicabil administrației publice locale, inclusive formarea specifică a personalului
contractual și a funcționarilor publici din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale
Municipiul Săcele, în vederea creșterii performanței actului administrativ.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele:

R1:sistemul de management al calității ISO 9001:2015 implementat la nivelul UAT Săcele (o
politică în domeniul calității, 1 Manual al calității, proceduri de lucru și de system
realizate în concordanță cu prevederile conform ISO 9001:2015 coroborat cu Ordinul
nr.400/2015), rezultat prin activitatea Implementarea sistemului de management al
calității ISO 9001:2015 la nivelul UAT Săcele;

R2:sistemul de management al performanței și calității în administrația public locală
certificat ISO 9001:2015, la nivelul UAT Municipiul Sacele, rezultat prin activitatea
Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul UAT Săcele;

R3:10 sesiuni de formarederulateşi199 participanțiabsolvențicertificați, rezultat prin
activitatea Dezvoltarea cunoștintelor și abilităților grupului țintă.

Valoarea totală a proiectului este de 422.699,93 lei, din care valoarea cofinanțării UE o
reprezintă359.294,94 lei.

Data începerii proiectuluieste 14.02.2018, iar data finalizării acestuia este 13.06.2019.

Codul MySMIS/codul proiectului este 111300/123.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020!

Datele de contact ale MunicipiuluiSăcele:
www.municipiulsacele.ro, telefon/fax 0268 276 164/0268 273 091,

persoana de contact: Bija Ileana - Expert comunicare, tel.0744 374 824,
ina.bija@municipiulsacele.ro.

Comunicat de presă

Data:07/03/2018

Lansarea proiectului Performanțăîn administrația publică din
Municipiul Săcele - P.A.P.S.
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