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București, 26 august 2022 

 

 

INVITAȚIE LA CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI 

 

„Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței 

pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod 

SIPOCA 1256 
 

 

 Primăria Sectorului 1 vă invită la conferința de lansare a proiectului „Implementarea 

instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și 

serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod 

MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

 

Evenimentul va avea loc miercuri, 31 august 2022, începând cu ora 12.00, în sala de 

ședințe a Primăriei Sectorului 1 din Bd. Banu Manta nr. 9, etaj 4. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea unui sistem unitar de 

management al calității și performanței, conform standardului ISO 9001:2015 și CAF 2020, la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și în deplin acord cu principiile dezvoltării 

durabile. 

 

În cadrul evenimentului vor fi prezentate obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, 

dar și beneficiile aduse prin implementarea acestuia. 

 

Proiectul are un buget total de 344.882,50 lei, din care 337.984,85 lei finanțare 

nerambursabilă și 6.897,65 lei valoarea contribuție proprie și se derulează pe o perioadă de 15 

luni (18 aprilie 2022 – 18 iunie 2023). 

 

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, vă rugăm să contactați pe Cristina 

Dima, manager de proiect, telefon: 0721.410.350, e-mail: cristina.dima@primarias1.ro. 
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