19 iunie 2018
Conferința de deschidere a proiectului „Implementarea și
dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului - SIPOCA 58”

Ministerul Mediului, în calitate de lider de proiect, a organizat luni, 18 iunie
2018, la Poiana Brașov, Conferința de deschidere a proiectului „Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în
domeniul mediului - SIPOCA 58”.
Proiectul, care a demarat în august 2017, este derulat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București și are o perioada de implementare de 24 luni.
Cu o valoare totală de 10.254.987,26 lei, SIPOCA 58 urmărește consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a structurilor aflate în subordinea și
sub autoritatea acestuia prin îmbunătățirea managementului proceselor și activităților
organizaționale și implementarea instrumentelor de management al calității CAF și SR
EN ISO 9001:2015 în vederea eficientizării administrației publice.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Elaborarea, revizuirea și implementarea de proceduri unitare pentru managementul calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 la nivelul departamentelor din cadrul Ministerului Mediului și al structurilor aflate în subordinea și sub
autoritatea sa, respectiv Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM),
Administrația Națională de Meteorologie (ANM), Garda Națională de Mediu
(GNM), Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).
 Implementarea CAF ca instrument al managementului calității complementar cu
SR EN ISO 9001:2015.
 Creșterea capacității administrației publice de a gestiona în mod eficient resursele existente și de a contribui la realizarea obiectivelor propuse la nivelul Ministerului Mediului.

 Dezvoltarea și evaluarea competențelor profesionale ale personalului în vederea
coordonării instituționale și eficientizarea procesului decizional la standarde
înalte.
 Desfășurarea de activități de promovare a sistemelor/instrumentelor de management al calității în vederea acordării de sprijin pentru MM și structurile aflate
în subordinea și sub autoritatea ministerului.
La eveniment au participat 250 de persoane din grupul țintă identificat, respectiv
reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale de mediu (Ministerul Mediului,
Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agențiile județete de Protecția
Mediului, Garda Națională de Mediu și Comisariatele județene ale GNM, Administrația
Națională de Meteorologie și Centrele Regionale de Meteorologie), funcționari publici
de conducere și de execuție cu atribuții în domeniul managementului proceselor și
activităților organizaționale și implementarea instrumentelor de management al
calității.
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