
 

 
 

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

 

 

 

” Instrumente de management al calității și 
performanței în administrația publică locală a municipiului Carei” 

 
Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei 
Codul proiectului: cod MySMIS2014+:154673 /cod SIPOCA:1239 
  

UAT Municipiul Carei, în calitate de beneficiar, implementează proiectul intitulat            
”Instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală a 
municipiului Carei”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, in 
cadrul Apelului de proiecte POCA/972/2/1/ (CP16/2021 pentru regiuni mai puțin dezvoltate),  
Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală 
ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

 
 Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității administrative a Primăriei 
Municipiului Carei, prin implementarea si utilizarea a două sisteme unitare de management al 
calității si performanței aplicabile administrației publice locale, respectiv ISO 9001:2015 si CAF 2020, 
precum si îmbunatățirea cunostințelor și a competențelor personalului. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
OS1: Implementarea si utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF 2020 (Cadrul comun de 
autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Carei pentru 
creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunătățirea serviciilor publice pentru 
comunitate. 
OS2: Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 în UAT 
Municipiul Carei pentru o administrație publică eficientă, transparentă și adaptată nevoilor 
comunității locale. 
OS3: Dezvoltarea cunostințelor si abilităților unui număr de 20 de persoane (angajați și aleși locali) 
de la nivelul UAT Municipiul Carei în vederea utilizarii unui management al calității si performanței 
la nivelul autorității publice locale. 
 Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, intre 13.05.2022 - 13.07.2023. 
Valoarea totală a proiectului este de 424.830,00 lei  
Valoarea cofinantari Uniunii Europene: 361.105,50 lei  
Rezultate preconizate: 

1. Rezultat 1: Un instrument de auto-evaluare de tip CAF 2020 la nivelul UAT Municipiul Carei 
pentru cresterea performanței în administrația publică locală; 

2. Rezultat 2: Un sistem de management al calității ISO 9001:2015 pentru o administrație publică 
eficientă, transparentă și adaptată nevoilor comunității locale; 

3. Rezultat 3: Un certificat ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Carei; 
4. Rezultat 4: 20 de persoane din cadrul Primăriei Municipiului Carei si alesi locali instruite și 

certificate cu privire la managementul calității și performanței. 
Proiectul va fi implementat, respectând principiile orizontale legate de dezvoltare durabilă prin 
protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, egalitatea de șanse, nediscriminare și 
egalitatea de gen. 
 

 
 
 
 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020” 
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