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Lansare proiect: ”Management Performant la nivelul Primăriei Mangalia”
Primăria Municipiului Mangalia organizează, luni, 16 iulie, ora 11.00, la Clubul
Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de lansarea proiectului ”Management
Performant la nivelul Primăriei Mangalia”, finanțat prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și
sistem judiciar accesibile și transparente. Prioritatea de investiții este 2.1
”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, numai în
derularea activităților aferente prezentului proiect.
Valoarea totală a proiectului este de 311,707,24 lei, iar valoarea eligibilă
nerambursabilă din Fondul Social European este de 264,951,15 lei. Valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul naţional este de 305,473,10 lei și co-finanţarea eligibilă
a Beneficiarului este de 6,234,14 lei. Data începerii proiectului este 16.03.2018, iar
perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, respectiv 1 martie 2018-1
iunie 2019.
Scopul proiectului îl reprezintă implementarea sistemelor de management al
calității și performanței, prin care Primăria Mangalia va fi capabilă să furnizeze
servicii de calitate, recunoscute la nivel internațional. Se vor putea introduce astfel
principiile managementului calității totale, prin trecerea de la faza prezentă de
Planificare-Implementare a activității, spre ciclul complet PlanificareImplementare-Monitorizare–Îmbunătățire
(Plan-Do-Check-Act).
La
nivelul
personalului de conducere, se va asigura un management decizional de
performanță, prin îmbunătățirea procesului de coordonare și comunicare a fluxurilor
activității în general, prin gestionarea eficientă a informațiilor și a resurselor.
Prin implementarea proiectului se au în vedere atât rezultatele obținute pe
termen mediu și scurt, cât și rezultatele și efectele care apar pe termen lung. La
sfârșitul proiectului vor fi atinse obiectivele și se vor obține rezultatele pentru care
s-a contractat finanțarea nerambursabilă. La nivelul activităților de bază ale
proiectului, sustenabilitatea se va realiza pe 2 paliere:
Primul palier - 1. Sustenabilitatea serviciilor de management al calității CAF și
ISO 9001:2015 – standardele implementate vor sta la baza derulării activității în UAT
Mangalia, după derularea proiectului.
Al doilea palier 2. Sustenabilitatea serviciilor de formare pentru personalul
din UAT Mangalia – implicarea într-un program de formare continuă duce la
creșterea performanței angajaților din primărie atât în desfășurarea activității, cât
mai ales în relația cu cetățenii ca beneficiari ai serviciilor UAT-ului.
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Management – echipa iși va îmbogăți competențele și își va spori experiența, astfel
încât acestea vor fi folosite și în proiecte următoare în beneficiul UAT și al
proiectelor pe care aceasta le va derula și în viitor;
Achiziții – bunurile achiziționate pe principiul cel mai mic preț pentru cele
mai bune condiții de calitate, vor avea garanție și vor aduce un plus de valoare
desfășurării activității în cadrul Primăriei Mangalia. Totodată, echipamentele
tehnice achiziţionate pentru managementul de proiect vor fi utilizate, ulterior
finalizării proiectului, în activitatea de evaluare ex-post, precum şi pentru a
sprijini, în bune condiţii activităţile conexe, inclusiv pentru depunerea și
implementarea de proiecte ulterioare.
Nu în utimul rând, proiectul va crea premisele și baza de resurse umane și
logistice pentru continuarea activităţilor și după finalizarea implementării acestuia.
Astfel, personalul instruit va utiliza sistemul de management performant
implementat, prin faptul că sistemul va permite consolidarea capacității
administrative specifice domeniului managementului calității și performanței. În
plus, va fi facilitată dezvoltarea serviciilor pe care Primăria Mangalia le furnizează
atât intern la nivelul UAT, cât și extern la nivelul servciilor autonome și al
beneficiarilor (cetățeni, agenți economici, instituții publice și private, UAT-uri).
Proiectul, prin obiectivele sale, conduce la îndeplinirea obiectivelor următoarelor
strategii relevante la nivel național: Strategia pentru consolidarea administraţiei
publice 2014 – 2020; Strategia privind mai buna reglementare 2014 – 2020.
Prezentarea va fi susținută de către managerul de proiect Simona Ciocănel.
Beneficiarul proiectului este Municipiul Mangalia. Autoritatea de Management
este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Persoana de contact: Simona Ciocănel, director executiv al Direcței Urbanism și
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Mangalia, tel.:0725.555.201.
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