În data de 18.04.2018, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Giurgiu, în calitate de beneficiar a
încheiat Contractul de finanțare nr. 93/18.04.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,
pentru proiectul Sisteme și Standarde comune – procese optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu,
cod SIPOCA/MySMIS 126/111029.
Finanțarea proiectului Sisteme și Standarde comune – procese optimizate în cadrul Primăriei Municipiului
Giurgiu, cod SIPOCA/MySMIS 126/111029, se va realiza prin Programul Operațional Capacitate Administrativă,
CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă
managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității.
Durată implementare: 16 luni de la data semnării contractului de finanțare, 18.04.2018.
Valoarea totală proiect: 424.709,50 lei, din care:
- 361.003,08 lei (85%), din Fondul Social European;
55. 212,23 lei (13%), contribuție nerambursabilă din bugetul național;
8.494,19 lei (2%), contribuție din bugetul local.
Obiectivul general al proiectului este o administrație publică mai performantă în țara noastră, prin
implementarea de sisteme de management moderne, orientate spre cetățean și funcționari publici mai bine
pregătiți și eficienți care să presteze servicii publice de calitate
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Implementarea unui sistem de management al performanței în administrația publică orientat spre
cetățeni în concordanță cu SCAP (CAF);
- Organizarea unui schimb de experiență cu instituții/organisme publice internaționale;
- Participarea unui număr de 40 de membri ai grupului țintă la sesiuni de pregătire în domenii de interes
pentru creșterea calității resurselor umane din administrație și prestarea de servicii publice de calitate.
Rezultate așteptate prin proiect:
- Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat
în administrația publică locală;
- Sistemul CAF implementat la nivelul instituției;
- Un schimb de experiență legat de implementarea de sisteme de management al calității în
administrație, organizat și desfășurat în cadrul proiectului;
- 40 de persoane (funcționari din aparatul de conducere și execuție al primăriei municipiului Giurgiu și
aleși locali) pregătite profesional în cadrul unor programe de formare în vederea creșterii calității
prestării de servicii publice către cetățeni
- Cunoștințe și abilități din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii
măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.
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