Comunicat de presă
Anexa nr. 1

Data: 16/07/2018
Consiliul Judeţean Argeş organizează în data de 18 iulie 2018 conferinţa de lansare
a proiectului cu titlul:
„Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în
concordanţă cu prevederile SCAP” ,cod SMIS 118741, Cod SIPOCA 459

Judeţul Argeş, în calitate de beneficiar, a încheiat Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional
Capacitate Administrativă, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Certificarea activităţilor
Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile
SCAP” cod SMIS 118741, Cod SIPOCA 459.
Proiectul este finanţat în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrativă 20142020, Componenta 1 - CP6/2017-Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai
puţin dezvoltate să aplice managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calităţii, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem
judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în
administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu
SCAP.
Obiectivul general al proiectului îl consta în dezvoltarea instrumentelor şi proceselor de
management al calităţii şi performanţei şi dezvoltarea abilităţilor personalului Consiliul Judeţean
Argeş în vederea îmbunatăţirii serviciilor pentru beneficiari.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Etapizarea introducerii unui Plan de acţiuni în cadrul Consiliului Judeţean Argeş în vederea
extinderii sistemului de management al calităţii și performanţei
 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management al performanţei şi
calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Argeş corelat cu Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei pentru consolidarea administratiei publice (SCAP) 2014-2020
 Certificarea cunostințelor și abilităţilor în domeniul managementului calităţii și performanţei
pentru un număr de 80 de persoane din cadrul Consiliului Judeţean Argeş
 Certificarea Consiliului Judeţean Argeş ISO 9001:2015
Perioada de implementare este de 16 de luni incepând cu data de 09.07.2018.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 603.220,81 lei, din care: 591,156.42 lei reprezintă
valoarea totală nerambursabilă solicitată, contribuţia beneficiarului este de 12.064,40 lei.

Competenţa face diferenţa! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul
Social European

Implementarea proiectului va asigura corespondenţa şi contribuţia la Obiectivul specific 2.1.
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizeazăprocesele
orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, la rezultatele şi la indicatorii POCA prin
următoarele beneficii:
 Îmbunatăţirea calităţii şi eficienţei prestării serviciilor publice pentru cetățeni;
 Simplificarea şi degrevarea proceselor de management şi de execuţie, ca urmare a elaborării
unor proceduri bine definite şi structurate;
 Creșterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfășurate în cadrul Consiliul Judeţean Argeș;
 Identificarea modalităţilor de îmbunătăţire continuă a relaţiilor cu cetăţenii;
 Crearea cadrului care să încurajeze descoperirea deficienţelor sistemului informaţional și
intervenţia pentru corectarea acestora, în baza bunelor practici identificate în instituţiile
similare din ţările membre U.E.;
 Promovarea unui alt tip de abordare, în cadrul activităților desfășurate în instituţie şi
plasarea „clientului/cetăţeanului” în centrul activităţii;
 Îmbunătăţirea procesului de management al resurselor umane, materiale, informaţionale şi
financiare din cadrul Consiliului Judeţean Argeș;
 În cadrul proiectului se va introduce sistemul de management al calităţii şi performanţei în
cadrul Consiliului Judeţean Argeş (certificare ISO 9001).
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