Rezultate finale în urma implementării proiectului
“PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN
MUNICIPIUL MOTRU SMIS /SIPOCA 119758/460 “
În luna octombrie 2019 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului
“PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL
MOTRU “cod SMIS /SIPOCA 119758/460 co-finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP. Proiectul a fost implementat în baza Contractului de Finanțare nr.
137/13.06.2018.
Obiectivul general al proiectului a fost:
Optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia
pentru Consolidarea Administrației Publice, prin introducerea sistemelor comune de calitate și
performanță, în cadrul UAT Municipiul Motru.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
Obiectiv specific 1: Implementarea unui sistem unitar de management al calitații și performanței
(în conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului
calității) la nivelul UAT Municipiul Motru și realizarea unui schimb de experiență între personalul din
instituția publică beneficiară a proiectului și autorități, organisme, organizații publice naționale.
Obiectiv specific 2: Dezvoltarea abilităților unui numar de 40 participanți din cadrul UAT
Municipiul Motru în domeniile implementării sistemelor de management al calității (CAF, ISO).
Beneficiar: UAT Municipiul Motru
Rezultatele proiectului au fost urmatoarele:
- Sistem unitar de management al calității și al performanței (CAF implementat și ISO 9001
implementat) la nivelul UAT Municipiul Motru .
- Un schimb de experiență realizat între 20 persoane din instituția publică beneficiară a
proiectului și autorități, instituții, organisme publice din România care au implementat cu succes
sisteme de management al calitatii și CAF.
- Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritatea publică locală îmbunătățite, în vederea
sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific;
- Personal (40 participanți la activitățile de formare) din administrația publică locală care a fost
certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1.
Activitățile privind managementul proiectului (Activitatea 1) și cea de informare și publicitate
aferentă (Activitatea 5) au fost activități generale care au contribuit la realizarea tuturor rezultatelor
proiectului.
Data începerii implementării proiectului a fost 13.06.2018, iar perioada de implementare de 16
luni s-a finalizat in data de 13.10.2019.
Valoarea totală a proiectului este de 419.455 lei, din care :
- Valoarea eligibilă nerambursabilă este: 411.065,90 lei
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 356.536,75 lei
- Valoarea eligibila nerambursabilă din bugetul național este 54.529,15 lei
- Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este 8.389,10 lei.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

