Comunicat de presă
Data: 26/10/2018

TITLUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea procesului de management în cadrul
UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a semnat în data de 07.03.2018 contractul de finanțare nr. 69 a
proiectului cu titlul “ Îmbunătățirea procesului de management în cadrul UAT Municipiul Drobeta Turnu
Severin” COD SMIS 110238, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa
prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.
Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătățirea procesului de management al calității în cadrul UAT
Municipiul Drobeta Turnu Severin.
Obiectivele specifice sunt:
1. Dezvoltarea capacității manageriale în maxim 16 luni.
2. Profesionalizarea activităților desfăsurate în cadrul UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin.
3. Schimbarea valorilor și a modului de acțiune prin transfer direct în cadrul celor două vizite de studiu în
instituții publice europene, dar și celor șase vizite de studiu în țara.
Valoarea totală a proiectului este de 424.813,94 lei din care:

- valoarea eligibilă nerambursabilă, respectiv 416.317,67 lei
- valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului, respectiv 8.496,27 lei
Durata proiectului: 07.03.2018 – 06.07.2019.
Implementarea proiectului se află în stadiul finalizării procedurilor de achiziție publică.
Începând cu luna iulie 2018 a fost semnat contractul pentru serviciile de consultanță elaborare CAF. Până în
momentul de față, în data de 12.10.2018, a fost organizat primul curs de informare pentru cadrul comun de
autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice - implementare CAF. Următorul curs de
informare va avea loc în data de 06.11.2018. În vederea participării la cursurile de informare au fost selectați
221 angajați din aparatul propriu al primarului.
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Tematica acestor cursuri de informare este: Managementul calității – abordare integrată în instituțiile publice
în Romania, Managementul calității totale, Modelul de excelență EFQM, CAF – cadrul comun de autoevaluare
a modului de funcționare a instituțiilor publice, Dezvoltare durabilă si Egalitatea de șanse.
Proiectul a fost promovat și diseminat prin distribuirea de materiale de promovare (pliante) elaborate în cadrul
proiectului, cât și prin comunicatele de presă publicate pe site-ul primariei.
Au fost achiziționate până acum echipamente și materiale necesare desfășurarii activităților planificate in
proiect (calculatoare, imprimanta și consumabile de birou).
De la data implementării proiectului și până acum, derularea activitatilor s-a realizat conform planificărilor și
cu respectarea prevederilor din cererea de finanțare.
Persoana contact: Vătuiu Mihaela Cati – Asistent manager;
E-mail: mihaela.vatuiu@primariadrobeta.ro, telefon: 0252.314.379.
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