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CAIET DE SARCINI
privind pregatirea auditului de supraveghere 1 al Sistemului de Management al Calitatii la
Constliu! Jude^ean Salaj

Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobai|ea
Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicu!
ate Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinz^nd
standardele de management/control intern la entitatile publice ^i pentru dezvoitarea
sistemelor de control managerial, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a
lua masuri pentru combaterea birocratiei Tn activitatea de relatii cu publicul. Una dinJre
masurile impuse de actele normative mai sus mentionate este implementarea sistemilui
de management al calitatii, respectiv al procesului de certificare a calitatii serviciilor - ISO
9001:2008 care sa cuprinda masurile necesare pentru elaborarea §i/sau dezvoltarsa
sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate
pe activitati, iar Tn programele de dezvoltare a sistemelor de control manageriae,
elaborate la nivelul fiecarei entitati publice pentru serviciile catre cetateni sunt cuprinse
obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum ^i alte componente c J e
masurilor respective.
Avand Tn vedere ca Tn cadrul Consiliului Judetean Salaj a fost parcursa etapa (ie
obtinere a certificarii sistemului de management al calitatii §'\e implementare a sistemu ui
de management al calitatii trebuie realizata §i etapa de supraveghere de catre un
organism acredttat.
I
In vederea realizarii acestei etape este necesara pregatirea §i instruirea angajatibr
din cadrul Consiliului Judetean Salaj de catre o firma acreditata, care trebuie s a
Tndeplineasca conditiile:
- S a prezinte dovada acreditarii ca organism de certificare Tn domeni^l
„Administratie publica".
- Conducatorul echipei de pregatire sa aiba experienta Tn pregatirea audituriliJDr
organizattilor din domeniul „Administratie publica" dovedita de recomandari.
Valoarea pentru cestui transportului §i a cazarii pe perioada desfa§urarii AuditulUi
pentru Certificarea Sistemului de Management al Calitatii Tn cadrul Consiliului Judetean
Salaj Tn conformitate cu standardul ISO 9001:2008 va fi inclusa Tn pretui ofertat.
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