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BUGETUL PROIECTULUI: 236.152,18 LEI
SCOP: Eficientizarea activităŃii instituŃiei.
OBIECTIV GENERAL: ÎmbunătăŃirea furnizării serviciilor publice la nivelul
administraŃiei locale a comunei Gorgota.
NECESITATEA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
Comuna Gorgota întâmpină probleme în ceea ce priveşte eficenŃa şi calitatea
furnizării actuale a serviciilor publice care nu se ridică la aşteptările cetăŃenilor.
Serviciile oferite de Primaria Gorgota trebuie să aibă o abordare îndreptată cu
prioritate către cetăŃean şi să răspundă prompt nevoilor şi problemelor acestuia. Însă,
existenŃa unor proceduri ineficiente ce reglementează fluxul de documente în instituŃie,
cantitatea mare de consumabile folosite în procesul de circulaŃie al documentelor, modul
de organizare a muncii în instituŃie, dificultăŃile în definirea responsabilităŃilor între
diverse niveluri, problemele de conştientizare a noŃiunilor de eficienŃă, rentabilitate,
transparenŃă şi comunicarea internă deficientă între diferite compartimente funcŃionale
încetinesc şi scad considerabil promtitudinea şi implicit calitatea acestor servicii.
Prin proiectul “Calitate şi performanŃă în administraŃia publică locală a comunei
Gorgota, JudeŃul Prahova” se urmăreşte implementarea unui sistem de management
integrat calitate-mediu pentru creşterea eficenŃei şi calităŃii furnizării serviciilor publice
în comună. Proiectul propus contribuie, prin obiectiv şi prin rezultatele pe care le va
genera, la îndeplinirea unor principii, obiective şi măsuri cuprinse în “Strategie de
dezvoltare locală pentru perioada 2007-2013 a comunei Gorgota, judeŃul Prahova”.
Beneficiile rezultate din implementarea sistemului integrat calitate-mediu pot fi
sintetizate în:
- viziunea globală asupra managementului instituŃiei;
- planificarea coerentă a tuturor activităŃilor prin luare în considerare atât a aspectelor
privind calitatea cât şi mediul;
- optimizarea procesului decizional;
- evitarea supraîncărcării inutile a sistemului prin stabilirea concomitentă a tuturor
responsabilităŃilor;
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- eficentizarea consumurilor de resurse naturale: gaz, energie electrică etc.;
- îmbunătăŃirea planificării şi Ńinerii sub control a proceselor şi activităŃilor;
- prestarea unor servicii în conformitate cu cerinŃele cetăŃenilor;
- reducerea costurilor datorită îmbunătăŃirii modului de organizare;
- creşterea motivării personalului;
- comunicare optimă atât în cadrul instituŃiei cât şi în relaŃiile cu cetăŃenii;
- scăderea semnificativă a reclamaŃiilor din partea cetăŃenilor referitor la serviciile
oferite de angajaŃii autorităŃiilor publice;
- reducerea timpului pentru pregătirea personalului nou angajat;
- identificarea originii problemelor şi posibilitatea prevenirii lor.
GRUPUL łINTĂ vizat este reprezentat de către:
• Primăria comunei Gorgota în cadrul căreia funcŃionează următoarele departamente:
- compartimentul finaciar-contabil
- compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi control în
construcŃii
- compartimentul Registru Agricol
- compartimentul PoliŃia Comunitară
• AngajaŃii Primăriei:
- funcŃionarii publici – 15 persoane
- personal contractual – 5 persoane
Bebeficiarii indirecŃi:
- comunitate locală: cetăŃeni, organizaŃii neguvernamentale, massmedia
- mediul de afaceri şi investiŃional local
- instituŃiile de învăŃământ, sănătate şi sociale
ACTIVITĂłI:
1. Construirea, instruirea şi organizarea echipei de management a proiectului.
2. Informare şi publicitate , asigurarea vizibilităŃii proiectului.
3. AchiziŃia şi furnizarea serviciilor de audit al proiectului.
4. AchiziŃia şi furnizarea serviciilor de organizare evenimente de genul conferinŃe,
seminarii, stagii de lucru, în România şi în alte Ńări din UE.
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5. AchiziŃia şi furnizarea de servicii de consultanŃă pentru implementare a
sistemului de management integrat calitate-mediu.
6. AchiziŃia şi furnizarea de servicii de evaluare şi certificare a sistemului integrat
calitate-mediu.
7. Organizarea de acŃiuni privind egalitatea de şanse.
8. Organizarea de acŃiuni privind dezvoltarea durabilă.
9. Schimb de bune practici: transfer şi adaptare a experienŃelor municipalităŃi-lor
din Uniunea Europeană privind folosirea ISO 9001 şi ISO 14001.
10. Vizite de studiu şi stagii de practică în cadrul municipalităŃiilor din Uniunea
Europeană privind îmbunătăŃirea calităŃii şi eficenŃei furnizării serviciilor.
11. Management de proiect, monitorizare şi raportare.
REZULTATE AŞTEPTATE:
► Informarea corespunzătoare a grupului Ńintă, beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi cu
privire la finanŃator şi la obiectivele, activităŃile, rezultatele aşteptate ale proiectului;
► Asigurarea vizibilităŃii asupra proiectului, finanŃatorului şi Programului OperaŃional
Sectorial “Dezvoltarea CapacităŃii Administrative”;
► Implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu în cadrul
Primăriei comunei Gorgota;
► Certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu;
► ActivităŃi de conştientizare a grupului Ńintă în ceea ce priveşte principiul egalităŃii de
şanse şi principiul dezvoltării durabile organizate;
► Grupul Ńintă, beneficiari direcŃi şi indirecŃi informaŃi corespunzător cu privire la
principiul egalităŃii de şanse;
► Grupul Ńintă, beneficiari direcŃi şi indirecŃi informaŃi corespunzător cu privire la
principiile dezvoltării durabile;
► Seminar privind exemple de bună practică europeană în domeniul implementării ISO
organizat;
► Grupul Ńintă, beneficiarii direcŃi şi indirecŃi informaŃi cu privire la bunele practici UE
în domeniul implementării sistemelor de management calitate-mediu;
► SchiŃe cu noi proiecte privind îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor oferite comunităŃii şi
a calităŃii mediului elaborate;
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► Vizită de studiu, privind exemple de bună practică europeană în domeniul
implementării ISO realizată;
► Stragii de scurtă durată privind schimbul de bună practică europeană în domeniul
implementării sistemelor de management calitate-mediu realizate;
IMPACT PE TERMEN LUNG:
Prin implementarea activităŃilor prevăzute în proiect, primăria Gorgota va
eficentiza furnizarea serviciilor publice descentralizate la nivel local, va ridica nivelul de
încredere al cetăŃenilor în administraŃia publică prin impactul avut asupra funcŃionării
instituŃiilor vizate, prin îmbunătăŃirea receptivităŃii şi sporirea promptitudinii faŃă de
nevoile cetăŃeanului, având astfel şi efecte pozitive asupra dezvoltării pe alte planuri
precum cel social sau cel economic.
Aceleaşi acŃiuni vor participa şi la eficentizarea consumului de resurse inregistrat
în instituŃiile vizate şi vor creşte conştientizarea şi numărul activităŃilor întreprinse în
vederea protecŃiei mediului având şi influenŃă asupra comunităŃii prin puterea
exemplului.
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