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LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL
“ Asigurarea managementului performantei si calitătii in Municipiul Ploiesti ”

Municipiul Ploiesti, in caliate de Beneficiar, in parteneriat cu Asociatia PartNET-Parteneriat
pentru Dezvoltare Durabilă anuntă lansarea proiectului cu titlul “Asigurarea managementului
performantei si calitătii in Municipiul Ploiesti”, cod MySMIS 120801, proiect cofinantat din Fondul
Social European prin Programului Operational Capacitate Administrativă.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POCA, CP4/2017, OS 2.1., avand ca obiectiv
imbunatatirea durabila a eficacitatii managementului calitatii si performantei in cadrul Municipiului
Ploiesti, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin furnizarea unor inalte standarde de
cunostinte si expertiza pentru functionarii publici din cadrul Primariei, precum si prin sprijinirea
instrumentelor si proceselor de management la nivel local: ISO 9001:2015 si CAF.
Obiectivul general il reprezinta introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese
de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF (Cadrul comun de
autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice), la nivelul Municipiului Ploiesti, a
serviciilor descentralizate si subordonate. Pregatirea corespunzatoare a grupului tinta va sprjini
activitatile de dezvoltare si de sustinere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor
de management si prin consolidarea unei capacitati sustinute de formare pentru administratia publica
din Municipiul Ploiesti.
Obiectivul proiectului porneste de la necesitatile si problemele reale ale Municipiului Ploiesti,
serviciilor descentralizate si subordonate, urmarind sa imbunatateasca si sa valorifice la maximum
sustinerea unui management performant si de calitate. Astfel, problemele identificate, precum
nevoia de imbunatatire a procedurilor existente, lipsa unui management al calitatii si performantei
si a personalului calificat in implementarea si sustinerea acestuia, isi gasesc rezolvare in cadrul
proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului
Ploiesti, serviciilor descentralizate si subordonate.
2. OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF
la nivelul Municipiului Ploiesti,serviciilor descentralizate si subordonate.
3. OS 3: Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Ploiesti,
serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si
performantei la nivel local.
Proiectul se desfasoara pe o perioada de 16 de luni, in intervalul 7 martie 2018 – 6 iulie 2019, iar
principalele rezultate preconizate sunt:
 2 focus grupuri cu 40 de participanti organizate in vederea realizarii misiunii de audit intern;
 1 Raport de audit intern realizat la nivelul institutiei;
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1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al calitatii
ISO 9001:2015;
1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Ploiesti,
a serviciilor descentralizate si subordonate;
2 mese rotunde cu 40 de participanti in vederea monitorizarii recertificarii ISO 9001:2015;
1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 mentinut in cadrul institutiei;
1 Conferinta de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane
informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea
de sanse si dezvoltarea durabila;
10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a
institutiilor publice (CAF);
1 schimb de experienta organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o institutie
publica similara, din alte state membre UE;
1 Plan de actiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii
si performantei CAF;
1 instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul
Municipiului Ploiesti, a serviciilor descentralizate si subordonate;
1 Plan de actiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii si
performantei CAF imbunatatit;
1 instrument de management al calitatii si performantei CAF mentinut in Municipiul Ploiesti
si serviciile descentralizate si subordonate ;
1 Conferinta de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de personae informate asupra beneficiilor
CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila;
14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs
Auditor intern;
14 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Auditor intern;
24 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs
Managementul calitatii;
24 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Managementul calitatii;
12 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare – curs
Management si control intern managerial;
12 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Management si control intern
managerial.

Valoarea totala a proiectului este de 424.723,37 lei, din care 357.481,33 lei contributia Uniunii
Europene si 58.747,57 lei contributie din bugetul national.
Proiectul aduce plus valoare dezvoltarii administratiei publice locale prin sustinerea unui
management performant, introducerea unui sistem de management al performantei si calitatii si
dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din Municipiul Ploiesti, serviciile descentralizate
si subordonate. Efectele pozitive pe termen lung sunt de asemenea obtinute prin schimbul de
experienta realizat la nivelul proiectului, astfel participantii obtinand informatii inovative si
dobandind competentele necesare in vederea implementarii CAF conform standardelor europene.
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, va rugam sa ne contactati:
Manager de proiect: Milena Andreia Perpelea
Municipiul Ploiesti
Tel: 0244/516699, interior 507; Fax 0244/591256
E-mail: al21@ploiesti.ro; Website: www.ploiesti.ro
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