Un proiect cu fonduri Europene în cadrul Primăriei Urziceni
Primăria Municipiului Urziceni a devenit beneficiara proiectului ”Calitate si performanță în
administrația publica locală a Municipiului Urziceni”, Cod SIPOCA: 83, Cod MySMIS: 122108,
proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa
Prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv
specific 2.1 – Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Cererea de proiecte
CP4/2017 regiuni mai puțin dezvoltate – ”Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale,
atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”
Contract de finanțare nr. 109/14.05.2018
Beneficiar: UAT Municipiul Urziceni
Scop: Consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT)
Municipiul Urziceni, județul Ialomița, din regiunea mai puțin dezvoltata Sud-Muntenia, pentru
susținerea unui management performant și calitativ prin implementarea și utilizarea a două
sisteme unitare de managenent al calitații CAF si ISO, aplicabile administrației locale, în
concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității
în autorități și instituții publice 2016-2020”.
Obiective specifice:
Obiectiv Specific 1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF
(Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT
Municipiul Urziceni pentru sprijinirea schimbării pentru performanță, îmbunătățirea modului
de realizare a activităților și de prestare a serviciilor publice.
Obiectiv specific S 2. Implementarea și recertificarea sistemului de management al calității
ISO 9001 în UAT Municipiul Urziceni pentru o administrație publică locală consolidată și
eficientă și îmbunătățirea serviciilor publice furnizate.
Obiectiv specific 3. Dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 120 de
persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unității adminsitrativ teritoriale, UAT
Municipiul Urziceni autorității locale pe teme specifice în scopul implementării unui
management al calității și performanței și utilizarea managementului calității.
Rezultate așteptate:
-

Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)
implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Urziceni
Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea
deciziilor și planificarea strategică pe termen lung
ISO 9001 implementat și trecerea la noul standard la nivelul instituției UAT Municipiul
Urziceni

-

120 de persoane din UAT Municipiul Urziceni instruite în domenii specifice si certificate
Un proces de promovare și conștientizare eficientă a beneficiilor oferite de proiect.

Data de începere: 16 mai 2018
Perioada de implementare: 14 luni
Valoare totală defalcată pe surse de finanțare: 391.442,01 Valoare eligibilă
nerambursabilă
332.725,71 lei valoare eligbilă nerambursabilă din Fondul Social European
50.887,46 lei valoare eligbiilă din fonduri bugetare nerambursabile,
7.828,84 lei din fondurile bugetului local al municipiului Urziceni

