Anunț implementare proiect POCA

Proiectul „Dezvoltarea unui management performant în cadrul Primăriei
Sector 4 București prin optimizarea proceselor orientate către beneficiari și
pregătirea resurselor umane”
Cod proiect: SIPOCA 80/ cod SMIS 120503
Sectorul 4 al Municipiului București implementează incepand cu data de 14 martie
2018 la sediul din Bd. Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1(incinta Grand Arena), sector 4,
conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea unui management performant în cadrul
Primăriei Sector 4 București prin optimizarea proceselor orientate către beneficiari și
pregătirea resurselor umane”, în Municipiul București, pe o perioada de 14 luni. Valoarea
totală a proiectului este de 394,020.81 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare
de 386,140.39 lei.
Obiectivele proiectului
✓ Dezvoltarea unui management performant la nivelul Aparatului de Specialitate al
Sectorului 4 al Municipiului București, în vederea creșterii calității, eficienței,
transparenței și integrității serviciilor publice oferite cetățenilor;
✓ Îmbunătățirea furnizării serviciilor publice la nivelul Sectorului 4 al Municipiului
București prin reevaluarea, actualizarea și menținerea permanentă a Standardului
de Calitate;
✓ Optimizarea proceselor orientate către beneficiarii serviciilor publice, în urma
analizei realizate, prin implementarea unui instrument managerial și Integrarea
procedurală cu Sistemul de Control Intern/Managerial din cadrul primăriei, în
sensul adoptării unor proceduri unitare care să le completeze pe cele existente;
✓ Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale grupului țintă prin
participarea la cursuri de formare și instruire pe teme specifice;
✓ Creșterea transparenței actului public prin organizarea unor acțiuni de diseminare
a rezultatelor proiectului, cuprinzând și module de dezvoltare durabilă și egalitate
de șanse.
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vin în sprijinul angajaților Aparatului de
Specialitate al Primarului Sectorului 4, contribuie la dezvoltarea abilităților acestora în
elaborarea documentelor strategice și a instrumentelor de monitorizare strategică, vizează
întărirea continuă a capacității de ameliorare a rezultatelor, a schimbărilor și îmbunătățirea
permanentă în viziunea și modul de lucru al angajaților.
Inițiativele si cursurile propuse în proiect ajută personalul să acționeze în mod etic și
transparent, să fie promotor activ al procesului de reformă a sistemului administrației
publice și deschis provocărilor spațiului administrativ european.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă.
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