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MUNICIPIUL CARACAL, în calitate 
de beneficiar, anunţă finalizarea 
proiectului “Implementarea unui 
sistem de management performant 
pentru îmbunătățirea proceselor 
interne și creșterea calității serviciilor 
Primăriei Municipiului Caracal”, Cod 
SIPOCA 82/Cod SMIS 120572– 
finanţat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-
2020, Axei prioritare 2 – Administrație 
publică și sistem judiciar accesibile şi 
transparente, Obiectiv Specific 2.1: 
Introducerea de sisteme și standarde 
comune în administrația publică locală 
ce optimizează procesele orientate 
către beneficiari în concordanță 

DATE GENERALE ALE PROIECTULUI
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cu SCAP, 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.

Proiectul s-a implementat în Municipiul 
Caracal, timp de 16 luni, începând din data de 
12.03.2018.
Proiectul “Implementarea unui sistem de 
management performant pentru îmbunătățirea 
proceselor interne și creșterea calității 
serviciilor Primăriei Municipiului Caracal”, Cod 
SIPOCA 82/Cod SMIS 120572– finanţare 
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prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, 
Axei prioritare 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi 
transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde 
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, 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, este implementat de către MUNICIPIUL 
CARACAL şi are o valoare totală de 417.465,21 lei, din care 409.115,91 
lei reprezintă finantare nerambursabilă.
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Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate 
Administrativă este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice împreună cu Fondurilor Europene. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea unui sistem 
de management performant la nivelul Primariei Municipiului Caracal, 
structurat pe baza cerințelor standardului internațional ISO 9001:2015 și 
susținut prin dezvoltarea sistemului informatic al instituției, prin:
	Dezvoltarea, implementarea și certificarea unui sistem de 

management al calității, ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP.

	Asigurarea unui instrument suport pentru SMC prin dezvoltarea 
sistemului informatic al instituției.
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	Dezvoltarea abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului 
Caracal și al instituțiilor subordonate Primăriei Caracal prin:
•	 asigurarea formării profesionale a 10 persoane din cadrul primăriei 

Municipiului Caracal pentru proiectarea, implementarea și 
funcționarea Sistemului de management al calității și în domeniul 
Auditului intern al SMC;

•	 asigurarea formării profesionale al personalului de conducere 
al primăriei Municpiului Caracal (10 persoane) în domeniul 
Management Strategic;

•	 asigurarea formării profesionale a 45 persoane din grupul țintă, 
pentru implementarea Sistemului de Mangement al Calității și 
integrarea SMC cu SCIM. 

•	 dezvoltarea unui Ghid de bună practică privind integrarea SMC 
cu SCIM în cadrul UAT și evaluarea performanțelor SMC pe baza 
Modelului CAF
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	Promovarea standardelor și instrumentelor managementului calității 
prin organizarea și derularea a 6 sesiuni de instruire pentru 90 
persoane din cadrul instituției primarului și a instituțiilor subordonate, 
pe temele: Management Strategic, Sistemul de Management al 
Calității conform ISO 9001:2015, Integrarea cerințelor OSGG 400 în 
cadrul SMC.

Prin implementarea Sistemului de Management al Calității în conformitate 
cu standardul SR EN ISO 9001:2015, Primăria Municipiului  Caracal 
urmărește implementarea unui management performant, printr-o 
abordare coerentă și coordonată a aspectelor referitoare la procesul 
decizional, resursele umane, tehnologia informației, procesele interne, 
asigurarea calității ca premise ale îmbunătățirii calității serviciilor publice. 



7

Rezultatele aşteptate la finalul proiectului sunt:

Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității 
corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația 
publică locală - atins prin: 

Rezultat proiect 1 - SMC implementat la nivelul Primăriei Municipiului 
Caracal – conform ISO 9001:2015

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 - atins prin: 

Rezultat proiect 2 – 55 persoane ale Primăriei Municipiului Caracal 
și instituțiilor subordonate instruite pe teme specifice (Proiectarea, 
implementarea și funcționarea Sistemului de management al calității, 
Auditul intern al SMC, Management strategic, Integrarea cerințelor 
OSGG 400 în cadrul Sistemului de Management al Calității.
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ACTIVITĂȚI SUPORT PENTRU 
INDICATORII DE REZULTAT

Activitatea 2 -  Consolidarea sistemului de management al calităţii 
şi performanţei

Subactivitate 2.1.  Proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unui Sistem 
de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR 
EN ISO 9001:2015.

Efectuarea unui audit diagnostic: activitatea a constat în efectuarea 
unei analize inițiale a sistemului de management existent și a presupus 
parcurgerea următorilor pași:

−	 Analiza documentației cu care lucrează instituția;

−	 Evaluarea instituției: pentru identificarea sistemului real de lucru si 
compararea acestuia cu cerințele standardului de referință;

−	 Definirea proceselor instituției;
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−	 Analiza decalajelor si Întocmirea Raportului de audit diagnostic;

−	 Elaborarea planului de acțiune pentru dezvoltarea si implementarea 
SMC.

Auditul diagnostic a avut loc în perioada 10 – 11.07.2018 pentru Aparatul 
de Specialitate și în perioada 18 – 19.09.2018 pentru cele 7 instituții 
subordonate fără personalitate juridică. Auditul diagnostic a fost efectuat 
de echipa de audit a FiaTest formată din Maria Cucu (auditor șef) și Alina 
Popa (auditor).

Livrabilele aferente Activității 1.1 sunt următoarele:

−	 Plan de audit nr. 1/04/VII din 04.07.2018, aprobat de Primar;

−	 Minuta Ședință de deschidere din data de 10.07.2018 ora 09.15;

−	 Minuta Ședință de închidere din data de 11.07.2018 ora 15.30;

−	 Raport de audit diagnostic nr. 1/16/VII din 16.07.2018;

−	 Plan de dezvoltare și implementare a sistemului de management al 
calității în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015 – nr. 2/16/
VII din 16.07.2018, aprobat de Primar;

−	 Lista proceselor din cadrul Primăriei Municipiului Caracal, cu 
desemnarea responsabililor de procese;
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−	 Plan de audit nr. 3/12/IX din 12.09.2018, aprobat de Primar (instituții 
subordonate);

−	 Raport de audit diagnostic nr. 2/25/IX din 25.09.2018 (instituții 
subordonate).

Instruirea echipei de implementare a sistemului  
de management al calității

Activitatea a constat în derularea unui stagiu de instruire adresate 
echipei de implementare a SMC, cu tema: „Proiectarea, implementarea 
și funcționarea Sistemului de management al calității”. Stagiul de instruire 
a avut loc în perioada 18 – 19.09.2018.

Livrabilele aferente Activității 2.1 sunt următoarele:
−	 Lista de prezență pentru sesiunea derulată în perioada 18 – 19.09.2018;
−	 Suport de curs „Proiectarea, implementarea și funcționarea Sistemului 

de management al calității”
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−	 Test de verificare a cunoștințelor, completat de participanți;

−	 Certificate de absolvire.

Suportul de curs include 2 module suplimentare ce descriu aspectele 
referitoare la:

−	 Dezvoltare durabilă - o secțiune cu privire la importanța protecției 
mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema 
schimbărilor climatice;

−	 Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen - o 
secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, 
a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, 
rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Subactivitate 2.2.  Realizarea unui Ghid de bună practică privind 
implementarea SMC în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 
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Subactivitate 2.3.  Proiectarea şi implementarea unui sistem informatic 
suport pentru sistemul de management al calităţii.

Documentarea Sistemului de Management al Calității

Activitatea a constat în dezvoltarea documentației necesare pentru 
implementarea SMC în conformitate cu cerințele standardului SR EN 
ISO 9001:2015.

A. Documentația SMC dezvoltată în această etapă cuprinde:

1. Manualul Sistemului de Management (cuprinde cerințele specifice 
SMC și SCIM)
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2. Harta proceselor pentru Primăria Municipiului Caracal și instituțiile 
subordonate;

3. Politica în domeniul Calității, Misiunea și Viziunea Primăriei 
Municipiului Caracal; 

4. Procedurile Sistemului de Management (aferente SMC și SCIM), 
conform listei documentelor SMC în vigoare;

5. Proceduri operaționale, conform listei documentelor SM în vigoare;

6. Fișe de proces:
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6.1 Primărie:

− FP- CAS- 01 – ”Acordarea de ajutor social și efectuarea 
anchetelor sociale”;

− FP- CAI- 02 – ”Acordarea  de alocații  și indemnizații”;

− FP- CRR- 01 – ”Gestionarea relației cu minoritatea romă”;

− FP- PPH- 01 – ”Protecția persoanelor cu handicap”;

− FP -AAC- 01 – ”Eliberare autorizații și avize – agenți economici”;

− FP- AAC- 02 – ”Verificarea agenților economici”;

− FP- ADP- 01 – ”Gestionarea patrimoniului public, privat și fond 
locativ”;

− FP- ADP- 02 – ”Contracte domeniul public și privat, licitații”;

− FP- RFC- 01 – ”Evidența cadastrală a terenurilor”;

− FP- CUA- 01 – ”Eliberare certificat  de urbanism”
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− FP- CUA- 02 – ”Eliberare autorizare de construire”

− FP- CUA- 03 – ”Eliberare autorizație privind lucrările de 
racorduri şi branșament la rețelele publice”;

− FP- PDR- 01 – ”Recepții/disciplina în construcții”;

− FP- DUP- 01 – ”Gestionarea documentației de urbanism”;

− FP- SIG- 01 – ”Implementarea și exploatarea GIS”;

− FP- SIG- 02 – ”Gestionare nomenclatură stradală”;

− FP- PMD- 01 – ”Managementul mediului”;

− FP- ATL- 01 – ”Asigurarea și întreținerea circulației pe 
drumurile publice”;

− FP- ATL- 02 – ”Eliberare autorizații de transport”;

− FP- ILP- 01 – ”Urmărirea executării lucrărilor publice”;
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− FP- ULM- 01 – ”Monitorizare servicii de utilitate publică”;

− FP- CIP- 01 – ”Informare și promovare turistică”;

− FP- MP- 01 – ”Managementul proiectelor”

− FP- MRC- 01 – ”Constituire, administrare, conservare și 
restaurare patrimoniu muzeal”;

− FP- SCL- 01 – ”Înregistrarea și eliberarea actelor de stare 
civilă”;

− FP- SCL- 02 – ”Evidența persoanelor și eliberarea actelor de 
identitate”.

6.2 Instituții subordonate:

− FP-BVC-01 – ”Organizarea de proiecte culturale”;

− FP-BVC-02 – ”Comunicarea colecțiilor”;

− FP-BVC-03 – ”Organizarea și gestionarea fondului de 
publicații”

− FP-SPC-01 – ”Asistență medicală comunitară”;

− FP-SPC-02 – ”Asistență medicală școlară”;

− FP-CRS-01 – ”Organizare manifestări culturale și artistice”;

− FP-CZC-01 – ”Protecția socială a copiilor aflați în dificultate”;

− FP-CMC-01 – ”Îngrijirea, supravegherea și educația timpurie 
copii cu vârsta antepreșcolară”;
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− FP-MRC-01 – ”Constituire, administrare, conservare și 
restaurare patrimoniu muzeal”;

− FP-SCL-01 – ”Înregistrarea și eliberarea actelor de stare 
civilă”;

− FP-SCL-02 – ”Evidența persoanelor și eliberarea actelor de 
identitate”

7. Tabloul de bord cu indicatori de performanță aferenți proceselor cheie;

8. Programul de obiective investiții corelat cu proiectele derulate de 
Primăria Municipiului Caracal;

9. Programele de obiective SMART pentru fiecare structură a Primăriei 
și pentru instituțiile subordonate;

B. Derularea activității 2.2 și 2.3 - Aspecte de subliniat

− Manualul Sistemului de Management cuprinde capitole care 
răspund cerințelor SR EN ISO 9001:2015, specifice SMC și 
standardelor OSGG 600:2018, specifice SCIM.

− Harta proceselor a trecut prin mai multe versiuni, în urma 
observațiilor primite de la factorii responsabili ai Primăriei 
Municipiului Caracal.

− Documentul cu Politica în domeniul Calității, Misiunea și Viziunea 
Primăriei Municipiului Caracal a fost aprobat de Primar în data de 
28.09.2018.
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− Procedurile de Sistem PS-01; PS-02; PS-03; PS-04 răspund 
cerințelor SR EN ISO 9001:2015, specifice SMC și standardelor 
OSGG 600:2018, specifice SCIM.

− Procedurile operaționale menționate în ”Lista documentelor SM” 
au fost elaborate conform cerințelor standardelor OSGG 600:2018. 

− Programele de obiective elaborate răspund și cerințelor 
standardelor OSGG 600:2018.

Livrabilele aferente Activității 2.3 sunt cele menționate la par.A.

Activitatea 3  
Dezvoltarea abilităţilor personalului pe teme specifice

Subactivitatea 3.1. Instruirea personalului Instituţiei pe teme specifice

Instruire pentru auditori interni în cadrul instituției Primarului

Sesiunea de instruire a avut două etape:

− Partea teoretică, sub formă de instruire la sală;

− Partea practică, ce a constat din primul ciclu de audit intern, în care 
auditorii nou formați au făcut parte din echipa de audit ca auditori în 
curs de formare



Livrabilele aferente Activității 1.4 sunt următoarele:

− Suport de curs pentru auditori interni SMC;

− Lista de prezență (sesiune derulată);

− Test de verificare a cunoștințelor, completat de participanți;

− Certificate de absolvire;

− Lista cu absolvenții cursului care vor participa la auditul intern ca 
auditori în curs de formare.
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Auditul intern

Echipa de audit, din care au făcut parte și 11 dintre angajații instruiți 
în cadrul activității 1.4 (ca auditori în curs de formare), a efectuat 
auditul Sistemului de Management al Calității. Auditul s-a desfășurat în 
conformitate cu prevederile procedurii PS-08 Audit intern al Sistemului 
de Management al Calității.

Livrabilele aferente Activității 1.5 sunt următoarele:

−	 Plan de audit din 15.05.2019, aprobat de Primar (înregistrat cu 
nr.26886/27.05.2019);

−	 Minuta Ședință de deschidere din data de 21.05.2019 ora 09.15;

−	 Minuta Ședință de închidere din data de 23.05.2019 ora 12.30;

−	 Raport de audit nr. 27227/28.05.2019

−	 Plan de acțiuni corective nr.27657/29.05.2019, pentru rezolvarea 
neconformităților constatate în cadrul auditului intern, aprobat de 
Primar;

Analiza efectuată de management

După finalizarea auditului intern și în vederea pregătirii auditului de 
certificare, în data de 29.05.2019 s-a organizat analiza efectuată de 
management, în conformitate cu procedura PS-09. Pentru aceasta, au 
fost colectate informații din funcționarea Sistemului de Management și 
a fost emis Raportul de analiză a managementului. Acest raport conține 
ca anexă planul de acțiuni de îmbunătățire propus pentru perioada 
următoare.
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Livrabilul aferent Activității 1.6 este:

−	 Raport de analiză a managementului nr. 27687/29.05.2019.

Asistență tehnică în vederea certificării SMC

În urma auditului de certificare efectuat de organismul Mișcarea Română 
pentru Calitate, a fost identificată o neconformitate minoră, pentru care 
RM a stabilit corecție și acțiune corectivă, cu termen de implementare. 

Nu sunt necesare activități suplimentare de asistență în vederea 
certificării SMC.



MUNICIPIUL CARACAL, în calitate de beneficiar, anunţă 
finalizarea proiectului “Implementarea unui sistem 
de management performant pentru îmbunătățirea 
proceselor interne și creșterea calității serviciilor 
Primăriei Municipiului Caracal”, Cod SIPOCA 82/Cod 
SMIS 120572– finanţat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axei prioritare 
2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile 
şi transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 
în concordanță cu SCAP, 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.
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