ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 23.03.2017
privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu
Fundația TERRA ”MILENIUL III” la proiectul “Creșterea capacității
administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea
CAF”, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional
Capacitate Administrativă–Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea
autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât
și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în
concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
__managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 5147 din 22.03.2017 iniţiată de
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 5148 din 22.03.2017 întocmit de Serviciul Monitorizare, Control
și Marketing Instituțional;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 23.03.2017 al Comisiei pentru buget –
finanțe, avizul favorabil nr. __ din 23.03.2017 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. __ din 23.03.2017 dat de Secretarul Municipiului
Roman;
În conformitate cu prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI;
Cererea de proiecte CP4/2017-Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice
locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate,
să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții
publice 2016-2020 ; O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; H.
G. nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și e) din Legea
215/2001R privind administrația publică locală,
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între UAT
Municipiul Roman și Fundația TERRA Mileniul III pentru implementarea
proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin
reproiectarea SMC și introducerea CAF” și accesarea fondurilor aferente
Programului Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte
CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din
regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții
publice 2016-2020”;
Art.2. Se aprobă participarea UAT Municipiul Roman, în calitate de
Lider de proiect, în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III în vederea
accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă
– Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice
locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin
dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de
acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități
și instituții publice 2016-2020” cu proiectul “Creșterea capacității
administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducera
CAF”;
Art. 3. Se aprobă bugetul total al proiectului estimat în valoare de
424.342, 53 lei, din care bugetul alocat UAT Municipiul Roman este în valoare
de 219.840,08 lei;
Art. 4. Se aprobă cofinanțarea contribuției de 2% estimată la valoarea de
4396,80 lei, din bugetul local al UAT Municipiul Roman;
Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman, ca reprezentant
legal, să semneze Acordul de parteneriat, precum și orice alte documente
necesare bunei desfășurări a proiectului;
Art. 6. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman și structurile
specializate din cadrul Municipiului Roman;
Art. 7. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 5147 din 22.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu
Fundația TERRA ”MILENIUL III” la proiectul “Creșterea capacității
administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea
CAF”, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional
Capacitate Administrativă–Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea
autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât
și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în
concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
___managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”
Administrația publică este un vector important în asigurarea bunei guvernări, în
reglementarea, promovarea și implementarea de politici și măsuri pentru a crea un mediu
propice dezvoltării economice pe termen mediu și lung. Pentru a putea îndeplini acest rol,
o administrație modernă are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un
management eficient, o structură instituțională administrativă adecvată.
Municipiul Roman își propune să obțină o finanțare nerambursabilă prin
participarea UAT Municipiul Roman la cererea de proiecte lansată de PROGRAMUL
OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/
2017 cu un proiect care vizează dezvoltarea de sisteme și standarde pentru optimizarea
proceselor orientate către beneficiari pentru îmbunătățirea managementului performanței
și a calității serviciilor.
Pentru aplicarea UAT Municipiul Roman la cererea de proiecte lansată de
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 (
POCA) 2.1 CP 4/ 2017, s-a derulat procedura de selecție partener derulată în perioada
01.03.2017- 10.03.2017 ora 12:00, prin publicarea anunțului de selecție și a grilei de
evaluare ( anexele 1 și 2 la HCL 27/28.02.2017 ) pe site-ul instituției și în ziarul ,,
România Liberă ”, evaluarea celor 3 oferte finalizându-se prin raportul nr. 4411 /
13.03.2017, conform căruia perioada de contestație a fost până în data de 14.03.2017 ora
12:00. Selectarea FUNDAȚIEI „TERRA MILENIUL III”, care a întrunit punctajul cel
mai mare, respectiv 100 de puncte, nu a fost contestată iar începând cu data de
15.03.2017 au putut fi demarate activitățile pentru scrierea cererii de finanțare.
Prin parteneriatul dintre Municipiul Roman și FUNDAȚIA „TERRA MILENIUL
III” cu proiectul intitulat ,,CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A
MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA
CAF”, UAT Municipiul Roman, în calitate de lider de proiect, își propune să beneficieze
de oportunitățile de finanțare oferite prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ; Cererea de proiecte CP4/2017 - Sprijinirea
autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din
regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu

Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități
și instituții publice 2016-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar
accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP.
Rezultatul programului - Sisteme de management al performanței și calității
corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală;
Activitățile proiectului :
Activitatea nr. 1 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea
procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor, rambursarea
cheltuielilor, gestiune contractului de finanțare, alte măsuri administrative, informare,
publicitate și obiective orizontale
Activitatea nr. 2 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la nivelul
aparatului administrativ al Municipiului Roman
Activitatea nr. 3 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO 9001:2008 la
SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman, motivată de expirarea
valabilității certificatului certificatului de conformitate generată de obligativitatea trecerii
la noul ISO 9001:2015;
Activitatea nr. 4 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din
aparatul de specialitate al primarului în vederea sprijinirii procesului de introducerea a
sistemelor unitare de management al calității și a performanței
Rezultatele proiectului sunt corelate cu rezultatele programului, astfel:
Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate
cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală;
1. Rezultat proiect 1 - Cadrul de Auto-evaluare a Modului de Funcţionare a Instituţiilor
Publice (CAF) implementat la nivelul UAT Municipiul Roman2. Rezultat proiect 2 – SR
EN ISO 9001:2015 certificat la nivelul UAT Municipiul Roman
Rezultat program 5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și
instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de
acest obiectiv specific;
3. Rezultat proiect 3 - 50 participanți certificați la cursuri pentru personalul de conducere
și execuție din UAT Municipiul Roman
Activităţile estimate ce vor face obiectul proiectului, sunt activităţi eligibile
menţionate în Ghidul Solicitantului – Cererea de proiecte CP4/2017;
Valoarea totală, estimată, a proiectului este de 424.342,53 lei, contribuția proprie
a municipiului Roman fiind de 2% ( 4396,80 lei ) aferent bugetului estimat la 219.840,
08 lei pentru implementarea activităților în care municipiul este implicat direct,
încadrându-se în valoarea eligibilă/ proiect de max. 425.000,00 lei;
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni cu posibilitate de prelungire
până la perioada maximă admisă de 16 luni.
Termenul limită de depunere a cererii de finanțare este data de 24.03.2017, ora 14.00.
În considerarea celor expuse, propun spre consultare, analiză şi aprobare, proiectul
de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu
Fundația TERRA Mileniul III la proiectul “Creșterea capacității administrative a
Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducera CAF”, în vederea accesării
fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de
proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din
regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea
etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Serviciul Monitorizare, Control şi Marketing Instituţional
Nr. 5148 din 22.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația
TERRA ”MILENIUL III” la proiectul “Creșterea capacității administrative a
Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în vederea
accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă–
Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale,
atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea
__etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”
Examinând expunerea de motive a primarului municipiului Roman, în calitate de
inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată cu numărul 5147 din 22.03.2017;
Având în vedere faptul că prin HCL nr. 27 din 28.02.2017, privind aprobarea aplicării
UAT Municipiul Roman la cererea de proiecte lansată de PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/ 2017;
Luând în considerare faptul că desemnarea Fundației ”TERRA MILENIUL III”, în
calitate de partener nu a fost contestată până în data de 14.03.2017 ora 12, în urma procedurii
de selecție cu termen de depunere a dosarelor 10.03.2017 ora 12:00 , conform anunțului de
selecțe și a grilei de evaluare ( anexele 1 și 2 la HCL 27/28.02.2017 ) publicate în data de
01.03.2017 pe site-ul instituției și în ziarul ,, România Liberă ” și a evaluării celor 3 oferte
finalizate prin raportul nr. 4411 / 13.03.2017;
Urgența convocării Consiliului Local este justificată de faptul că termenul de
depunere a proiectului este 24.03.2017, orele 14:00, iar activitățile pentru elaborarea cererii
de finanțare au putut fi demarate decât începând cu data de 15.03.2017 .
Prin parteneriatul dintre Municipiul Roman și Fundația ”Terra Mileniul III” cu
proiectul intitulat ,,CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI
ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF”, Municipiul
Roman, în calitate de lider de proiect, își propune să beneficieze de oportunitățile de
finanțare oferite prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ; Cererea de proiecte CP4/2017- Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale,
atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.
Activitățile proiectului:
Activitatea nr. 1 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea
procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor, rambursarea
cheltuielilor, gestiune contractului de finanțare, alte măsuri administrative, informare, publicitate
și obiective orizontale
Activitatea nr. 2 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la nivelul aparatului
administrativ al Municipiului Roman - în concordanță cu direcțiile de acțiune ale Strategiei pentru
consolidarea administrației publice 2014-2020, CAF este un instrument creat special pentru administrația
publică din statele membre ale Uniunii Europene și este actualizat periodic de către EIPA, astfel încât să

se coreleze permanent cu necesitatea ca autoritățile și instituțiile publice din statele europene să
își consolideze serviciile oferite părților interesate și nu în ultimul rând, ținând cont că, până în
prezent, ISO și CAF predomină, atât ca notorietate, cât și ca grad de implementare în autoritățile
și instituțiile publice de la nivel central și local din România, este recomandabil să se continue cu
acestea două prin măsuri care să conducă la utilizarea lor sustenabilă
Subactivități
- Subactivitatea 2.1 – Organizare (Obțonerea angajamentului conducerii și informarea
acesteia în legătură cu procesul de auto-evaluare/desemnarea unui șef de proiect
(responsabilul CAF)/sStabilirea grupului de evaluatori și desemnarea coordonatorului
grupului de evaluatori/ informarea echipei (grupului de evaluatori) asupra a ceea ce
trebuie și cum trebuie făcut)
- Subactivitatea 2.2 – Evaluare (derularea evaluării individuale pe bază de chestionare
pentru 120 persoane/organizarea și desfășurarea reuniunile de consens)
- Subactivitatea 2.3 – Utilizare arezultatelor (alegerea acțiunilor prioritare de
îmbunătățire a activității UAT Municipiul Roman/ Dezvoltarea Planului de acțiuni de
îmbunătățire/ Începerea implementării Planului de acțiuni / Implementarea unei
proceduri pentru monitorizarea progreselor realizate / Implementarea unei proceduri
pentru reluarea evaluării pe baza CAF / Informarea factorilor interesați cu privire la
rezultatele și noile oportunități oferite de implementarea CAF)
Activitatea nr 3 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO 9001:2008
la SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman, motivată de expirarea valabilității certificatului certificatului de conformitate generată de obligativitatea
trecerii la noul ISO 9001:2015;
Conform adresei de preluare a certificatului ,, Conform rezoluției IAF 2013-15
perioada de tranziție la noua ediție a standardului ISO 9001:2015 este de trei ani de la data
publicării acestuia ( 15.09.2015) , iar conform IAF ID 9:2015 la sfârșitul perioadei de
tranziție nu va mai exista nici un certificat valid pe baza ediției din 2008 , deci certificatele
emise în perioada de tranziție, având ca referențial ISO 9001:2008 vor avea termenul de
valabilitate cel târziu până la sfârșitul perioadei de tranziție ( 15.09.2018) ,,
Conform recertificării din 31.03.2016,
Certificatul de conformitate nr.7668
/02.03.2010 emis pentru municipiul Roman, de organismul de certificare SRAC Romania
pentru sistemul de management al calității în baza Referențialului Internațional de certificare
SR EN ISO 9001: 2008, are valabilitate până la 15.09.2018
Subactivități
- Subactivitatea 3.1 – Contractarea și furnizarea serviciilor de consultanță pentru
revizuirea documentației SMC din perspectiva noilor cerințe ale SR EN ISO
9001:2015
- Subactivitatea 3.2 – Contractarea și furnizarea serviciilor audit de recertificare
conform SR EN ISO 9001:2015
Activitatea nr 4 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din
aparatul de specialitate al primarului în vederea sprijinirii procesului de introducerea a
sistemelor unitare de management al calității și a performanței
În cadrul proiectului de față o persoană poate participa la unul sau mai multe cursuri
de formare din cele menționate în lista de mai sus. Participanții vor trece obligatoriu printrun proces de evaluare/testare/examinare prin care să fie demonstrată dobândirea unor
cunoștințe și abilități noi la finalizarea activității de formare/instruire, în conformitate cu
metodologia organismului competent sau furnizorul de formare care organizează
formarea/instruirea.
Subactivități
- Subactivitatea 4.1 - Contractarea și furnizarea serviciilor formare necesare pentru
completarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților în domeniul managementului
calității [Se vor contracta serviciile necesare pentru: evaluarea deciziilor la nivelul
administrației publice locale pornind de la rezultatele oferite de instrumentele utilizate
pentru managementul calității (2 zile x 17 pers. de la nivelul managementului

organizației) / Curs general de aprofundare a cerințelor noului referențial al
managementului calității, SR EN ISO 9001:2015 (2 grupe x 25 pers. x 2 zile/sesiune)
/ Curs formare auditor intern de calitate SMC (2 pers.) / Curs formare manager SMC
(1 pers.)]
Activităţile estimate ce vor face obiectul proiectului, sunt activităţi eligibile
menţionate în Ghidul Solicitantului – Cererea de proiecte CP4/2017;
Valoarea totală, estimată, a proiectului este de 424.342,53 lei, contribuția proprie a
municipiului Roman fiind de 2% ( 4396,80 lei ) aferent bugetului estimat la 219.840, 08 lei
pentru implementarea activităților în care municipiul este implicat direct, încadrându-se în
valoarea eligibilă/ proiect de max. 425.000,00 lei;
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni cu posibilitate de prelungire
până la perioada maximă admisă de 16 luni.
Termenul limită de depunere a cererii de finanțare este data de 24.03.2017, ora 14.00.
Luând în considerare faptul că instituția noastră nu are experiență în abordarea
proiectelor de tip ( POCA), în conformitate cu prevederile GHIDUL SOLICITANTULUI;
Cererea de proiecte CP4/2017-Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din
regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a
managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020; O.U.G. Nr. 40 din 23
septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 – 2020; H. G. Nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 –
2020; HCL nr. 27 din 28.02.2017, privind aprobarea aplicării UAT Municipiul Roman la
cererea de proiecte lansată de PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/ 2017.
În temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit b) și e), art. 45 alin. 2 lit d) și f) ale art. 115
alin.1 lit b din Legea 215/2001R privind administrația publică locală;
Considerăm că proiectul de hotărâre anexat îndeplinește condiţiile de fond, formă,
necesitate și oportunitate motiv pentru care propunem Consiliului Local al Municipiului
Roman spre analiză, dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării
UAT Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația ”TERRA MILENIUL III” la proiectul
“Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și
introducera CAF”, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional
Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și
instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin
dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 20162020”

Șef Serviciu Monitorizare, Control
și Marketing Instituțional

Mioara COCEA

