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Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF Municipiul Roman 2019 – 2021, propus de 
personalul Primăriei și părți interesate din societatea civilă a fost aprobat 
 
 
 Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF Municipiul Roman 2019 este parte 
componentă a Activității 1 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la 
nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman, din cadrul proiectului 
“Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și 
introducerea CAF” co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA 105 și implementat de UAT Municipiul Roman 
în parteneriat cu Fundația TERRA Mileniul III, în concordanță cu ”Planul de acțiuni 
pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții 
publice 2016-2020”. 
 Planul este rezultatul unui efort de echipă prin completarea a 24 chestionare 
de evaluare  după Modelul CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de 
funcționare  a instituțiilor publice) inițiat de Rețeaua Administrației Publice Europene 
completat  de două grupe a câte 12 evaluatori voluntari (angajați ai Primăriei) 
selectați, a 96 chestionare simplificate de angajați ai Primăriei și a 6 chestionare 
simplificate dedicate completate de reprezentanți ai societății civile din municipiul 
Roman. 
 Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF Municipiul Roman 2019 – 2021 este 
asumat de conducerea UAT Municipiul Roman și vizează îmbunătățiri ale activității în 
5 domenii prioritare: 

 Managementul organizației și procesele de activitate 

 Elaborarea și implementarea strategiilor 

 Managementul resurselor umane 

 Parteneriatele externe 

 Infrastructura 
 Pentru cetățenii municipiului Roman, implementarea cu succes a planului 
vizează îmbunătățirea calității serviciilor asigurate de administrația locală și implicit 
creșterea calității vieții în municipiu. 
 UAT Municipiul Roman are în implementare proiectul “Creșterea capacității 
administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, 
începând cu data de 30 august 2018. Durata de implementare este de 12 luni. 
Valoarea totală a acestui proiect este de 417610,47 lei, din care valoarea cofinanțării 
UE este de 351606,78 lei. 
 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. 
 Mai multe detalii despre proiect, precum și despre etapele derulării acestuia, 
puteți găsi pe site-ul instituției, la adresa www.primariaroman.ro. 
 
 
 


