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Sistem de management al calității și performanței conform
SR EN ISO 9001:2015, implementat la Consiliul Județean Sălaj
Judeţul Sălaj, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioda 23 iulie 2018 - 22
iulie 2019, proiectul cu titlul “Implementarea sistemului de management al calității și
performanței conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Județean Sălaj”, cod
SIPOCA 472/SMIS2014+ 119429.
Proiectul a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară - Administraţie publică și sistem
judiciar accesibile si transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme și standarde
comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanţă cu SCAP.
Obiectivele specifice au urmărit:
1. Creșterea capacităţii Consiliului Judeţean Sălaj pentru implementarea unitară a
managementului calităţii și performanţei într-un mod durabil în concordanţă cu măsurile
stabilite în Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calitaţii în
autorităţi si instituţii publice 2016–2020 și a Programului de îmbunătăţire a calităţii 2017–
2018, aprobat în sedinţa de analiză din 06.10.2017 din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj,
prin utilizarea Sistemului de Management al Calităţii și Performanţei conform
SR EN ISO 9001:2015;
2. Îmbunătăţirea competenţelor aleșilor locali, a factorilor de decizie: directori
executivi și șefi serviciu/birou, personal contractual de conducere de la nivelul Consiliului
Judeţean Sălaj privind implementarea Sistemului de Management al Calităţii și
Performanţei conform SR EN ISO 9001:2015;
3. Organizarea, la sfârșitul proiectului, a unui workshop în vederea diseminării
rezultatelor proiectului, a creșterii gradului de conștientizare și sensibilizare a personalului
de conducere din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Sălaj în vederea
luării unor decizii cu privire la extinderea utilizării Sistemului de Management al Calităţii și
Performanţei conform SR EN ISO 9001:2015 la nivelul instituţiilor pe care le conduc;
4. Diseminarea rezultatelor proiectului în cele 57 de UAT-uri din mediul rural la
nivelul judeţului Sălaj.
Prin implementarea proiectului au fost obţinute următoarele rezultate finale:
- certificarea Consiliului Judeţean Sălaj conform sistemului SR EN ISO 9001:2015;
- 20 angajaţi de la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj formaţi/instruiţi în domeniul
managementului calităţii și performanţei SR EN ISO 9001:2015, cu certificarea
competenţelor.

CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ

Competenţa face diferenţa! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Valoarea totală a proiectului a fost de 253.395,09 lei din care:
- 215.385,83 lei – finanţare din Fondul Social European
- 32.941,35 lei - finanţare din Bugetul Naţional
- 5.067,91 lei – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj
Acesta este primul proiect finalizat în cadrul Programului Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020 de către Consiliul Judeţean și s-a dorit un exemplu de bună
practică pentru alte instituţii publice din judeţ.
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