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INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL  
„CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A 

MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI 
INTRODUCEREA CAF” 

 
 

Proiectul de faţă a apărut ca o necesitate la nivel local, justificată de o 
varietate de aspecte legate de mediul intern al autorităţii administraţiei publice 
locale implicate în proiect, de schimbările mediului extern, respectiv de 
aspectele legate de nevoile personale de instruire ale grupurilor ţintă, dar şi de 
stringenta solicitare a cetăţenilor deserviţi pentru acces la servicii mai bine 
realizate, mai repede şi mai eficient. 

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative 
a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea 
personalului în vederea optimizării proceselor 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 sunt următoarele:  
Activitatea nr.1 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la 

nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman;  
Activitatea nr.2 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO 

9001:2008 la SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman;  
Activitatea nr.3 – 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;  

Activitatea nr.4 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea 
procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor, 
rambursarea cheltuielilor, gestiunea contractului de finanțare, alte măsuri 
administrative, informare, publicitate și obiective orizontale. 

 

Rezultatele proiectului: 
1. La nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman a fost 

introdus CAF ca instrument de autoevaluare, parte componentă a pachetului de 
instrumente utilizate la managementul total al calității 

2. Primăria Municipiului Roman a fost recertificată conform SR EN ISO 
9001:2015; 

3.  50 de participanţi au beneficiat de activități de formare legate de OS 
2.1; 
 



 Indicatorii de rezultat în cadrul obiectivului specific 2.1 din POCA: 

Bifare 

,,�” 

Cod 

indicator 
Denumire indicator de rezultat 

� 5S19 

Autorități și instituții publice locale în care s-au 
implementat sisteme unitare de management al calității 
și al performanței dezvoltate prin program conform 
Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 
implementării managementului calității  

� 5S23 

Personal din administrația publică locală care a fost 
certificat la încetarea calității de participant la formare 
legată de OS 2.1  

 
Indicatorii de realizare în cadrul obiectivului specific 2.1 din POCA: 
 

Bifare 
,,�” 

Cod 
indicator 

Denumire indicator de realizare 

� 5S58 

Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru 
introducerea sistemelor unitare de management al 
calității și al performanței conform Planului de acțiune 
pentru prioritizarea și etapizarea implementării 
managementului calității 

� 5S62 Participanți la activități de formare legate de OS 2.1 

 
Valoarea totală a proiectului este de 417.610,47 lei, din care bugetul 

alocat UAT Municipiul  Roman este în valoare de 219.840,08 lei. 
 

Proiectul va fi finanţat astfel: 
I. 409,258.25  finanţare nerambursabilă, reprezentând 98% din valoarea 

eligibilă a proiectului; 
II. 8,352.22 reprezentând contribuţia proprie de 2% din valoarea eligibilă 

a proiectului pentru liderul și partenerul de proiect, din care 4.396,80 
lei reprezintă contribuția UAT Municipiul Roman iar 3,955.42 lei 
reprezintă contribuția Fundației TERRA Mileniul III  

 
Durata totală de realizare a proiectului este de 12 luni.  

 

 


