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Anunț 

 

A fost aprobat Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF al Primăriei sectorului 2 pentru perioada 

2020-2022. 

Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF al Primăriei sectorului 2 al municipiului București, 

pentru perioada 2020-2022, este parte componentă a Activității 3 – Implementarea instrumentului 

CAF, în cadrul proiectului “Management al performanței în cadrul Primăriei sectorului 2”, 

co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod 

SIPOCA 693.  

Proiectul este implementat de Primăria sectorului 2, în concordanță cu ”Planul de acțiuni 

pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-

2020”, începând cu data de 08 iulie 2019.  

Planul este rezultatul unui efort de echipă prin completarea a 21 de chestionare de evaluare 

după Modelul CAF 2013 (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor 

publice), completat de grupul de evaluatori CAF din cadrul Primăriei sectorului 2. 

Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF al Primăriei sectorului 2 pentru perioada 2020 – 2022 

este asumat de conducerea Primăriei sectorului 2 și vizează îmbunătățiri ale activității proprii în 5 

domenii majore de intervenție:  

 Domeniu major de îmbunătățit 1: Management strategic/sistemul decizional  
 Domeniu major de îmbunătățit 2: Managementul resurselor umane  
 Domeniu major de îmbunătățit 3: Calitatea serviciilor publice prestate de ps2 -  
 Domeniu major de îmbunătățit 4: Imaginea instituțională  
 Domeniu major de îmbunătățit 5: Rezultate / măsurarea performanței instituționale  

Pentru locuitorii sectorului 2, implementarea cu succes a planului vizează îmbunătățirea 

calității serviciilor asigurate de administrația locală și creșterea calității vieții acestora.  

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. Valoarea totală a proiectului este de 

384.133,28 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 307.306,62. 

Obiectivul general al planului este îmbunătățirea capacității organizaționale a PS2, 
obiectivele specifice fiind următoarele:  

Obiectivul specific nr. 1: Îmbunătățirea procesului de management strategic / sistemului 
decizional la nivelul PS2  

Obiectiv specific 2: Modernizarea procesului de gestionare a resurselor umane  
Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea și creșterea calității serviciilor publice  
Obiectiv specific 4: Creșterea gradului de transparență a activității PS2  
Obiectiv specific 5: Consolidarea mecanismelor de monitorizare și măsurare a rezultatelor 

obținute la nivelul PS2  
Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de doamna Cristina Codescu, asistent 

manager în cadrul echipei de implementare a proiectului, la tel: 021 252 44 46, int. 594, e-mail: 
cristina.codescu@ps2.ro  
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