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Introducere
Ca stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază de sprijin financiar, din Fondurile
Structurale şi de Coeziune, suma alocată României fiind de 19,668 miliarde Euro.
Această sumă va trebui contractată prin proiecte eligibile până la data de 31 decembrie 2013 şi cheltuită
în conformitate cu legislația europeană şi națională până la data de 31 decembrie 2015.
Pentru perioada de programare 2007‐2013 asistența financiară acordată României este reprezentată de
două Fonduri Structurale: Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) şi Fondul Social European (FSE),
precum şi de un Fond de Coeziune, cărora li se mai adaugă două „acțiuni complementare”: Fondul European
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Fondul Social European (FSE)
Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii
Europene şi al Parlamentului European este instrumentul financiar care, în cadrul politicii de coeziune, sub
obiectivele convergență şi competitivitate regională şi ocuparea forței de muncă şi în conformitate cu Strategia
Europeană de Ocupare a Forței de Muncă, susține o gamă largă de investiții în dezvoltarea şi formarea resurselor
umane, care vizează următoarele priorități:


sporirea adaptabilității forței de muncă şi a întreprinderilor;



creşterea accesului pe piața forței de muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca şi a

persoanelor inactive, prevenirea şomajului, prelungirea vieții active şi creşterea gradului de participare pe piața
muncii a femeilor şi migranților;


sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării;



reforma în domeniile ocupării şi incluziunii sociale, în particular prin promovarea dezvoltării

parteneriatelor şi a convențiilor prin lucrul în rețea al actorilor relevanți la nivel național, regional şi local;


extinderea şi îmbunătățirea investițiilor în capitalul uman (educație şi formare profesională);



întărirea capacității instituționale şi a eficienței administrațiilor publice şi serviciilor publice la nivel

național, regional şi local, pentru a putea implementa reforme, în special în domeniul educațional, economic,
social, al ocupării forței de muncă, al sănătății, protecției mediului.

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”
Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) este finanțat din Fondul
Social European şi vizează dezvoltarea capacității administrative, precum şi sprijinirea eforturilor de
modernizare a administrației publice româneşti.
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PO DCA beneficiază de o sumă totală de 246.014.081 euro, din care 208.002.622 euro reprezintă
contribuția Uniunii Europene, şi 38.011.459 euro este contribuția statului român.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a
instrumentelor structurale, Ministerul Administrației şi Internelor a fost desemnat Autoritate de Management
pentru PO DCA.
Obiectivele programului şi axele prioritare
PO DCA are un obiectiv general şi două obiective specifice. Obiectivul general al PO DCA este acela
de a contribui la crearea unei administrații publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio‐economic al
societății româneşti.
Cele două obiective specifice se referă, pe de o parte, la obținerea unor îmbunătățiri structurale şi de
proces ale managementului ciclului de politici publice în administrația publică centrală şi locală şi, pe de altă
parte, la îmbunătățirea calității şi eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare.
Aceste două obiective specifice se regăsesc în cele două axe prioritare, prima tratând managementul
ciclului de politici publice, iar cea de‐a doua furnizarea serviciilor publice. Fiecare din cele doua axe prioritare
este organizată pe domenii de intervenție, prima axă având trei domenii majore de intervenție, iar cea de a doua
axă, două domenii majore de intervenție, care pot fi transpuse în realitate prin mai multe tipuri de operațiuni
orientative. Pe lângă aceste două axe prioritare tematice, există şi o a treia axă prioritară, de mai mică întindere,
care prevede asigurarea asistenței tehnice pentru buna desfăşurare a managementului Programului Operațional
„Dezvoltarea Capacității Administrative”.
Informații suplimentare privind domeniile majore de intervenție şi operațiunile operative ale axelor
prioritare le puteți găsi în Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” şi în Documentul
Cadru de Implementare disponibile la adresa www.mai.gov.ro, rubrica fonduri structurale.
Descrierea domeniului şi a operațiunii
Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea calității şi eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare”
Axa prioritară 2 cuprinde două domenii majore de intervenție care se concentrează în mod direct pe
furnizarea de servicii publice, punându‐se accent pe procesul de descentralizare. Indicatorii de rezultat scot în
evidență implementarea planurilor de descentralizare în sectoarele prioritare şi o îmbunătățire măsurabilă a
eficienței furnizării serviciilor publice. Acest lucru se va realiza printr‐o combinație de training, inițiative de
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simplificare administrativă, intervenții privind calitatea şi costul serviciilor publice pentru a îmbunătăți
promptitudinea furnizării acestora.

Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a îmbunătăți calitatea şi eficiența serviciilor furnizate de
către administrația publică (centrală şi locală).

Domeniul major de intervenție 2.2 Îmbunătățirea calității şi eficienței furnizării serviciilor.
Acest domeniu major de intervenţie se concentrează pe calitatea furnizării serviciilor publice.
Consolidarea capacităţii administrative în ceea ce priveşte managementul calităţii, promptitudinea şi evaluarea
serviciilor este considerată un element cheie în îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice.

Operațiunea: Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS.
Obiectivul specific este acela de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice.
Serviciile publice trebuie să fie furnizate conform unui set de principii generale (de exemplu, egalitate,
imparţialitate, continuitate, regularitate, transparenţă, libertatea alegerii, amabilitate, promptitudine, consultare şi
„value for money”). Furnizarea serviciilor trebuie să se bazeze pe standarde şi obiective măsurabile în raport cu
performanţa reală. Politica îmbunătăţirii serviciilor pentru cetăţeni se aplică tuturor agenţiilor guvernamentale de
la nivel central şi local.

PROIECT: “SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN CONFORMITATE CU SR EN
ISO 9001:2008 ŞI SR EN ISO 14001:2009, PRIMĂRIA SLĂNIC MOLDOVA” COD SMIS 6348
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 234.480 lei, din care:
 199.308 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 4.689, 60 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului
 30.482,40 - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice furnizate la
nivelul Primăriei Oraşului Slănic Moldova prin consolidarea capacităţii administrative de a gestiona aceste
servicii, raportate la standarde de calitate recunoscute.
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea serviciior publice furnizate la nivelul Primăriei Oraşului Slănic
Moldova prin conceperea, implementarea, certificarea şi menţinerea unui sistem de management combinat, de
calitate şi de mediu conform SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2009.
Grupul ţintă al proiectului este format din 45 persoane, din cadrul Primăriei oraşului Slănic Moldova.
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Principalele activităţi ale proiectului sunt:


Asigurarea managementului şi monitorizării proiectului;



Lansarea oficială a proiectului;



Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;



Proiectarea şi implementarea sistemului de management combinat, de calitate şi de mediu, în conformitate

cu SR EN ISO 9001:2008 şi cu SR EN ISO 14001:2009;


Desfăşurarea sesiunii de instruire nr. 1 Manager al sistemelor calităţii, Domeniul: Administraţie şi

management, Cod COR: 242302;


Desfăşurarea sesiunii de instruire nr. 2 Auditor în domeniul calităţii, Domeniul: Administraţie şi

management, Cod COR: 242303;


Certificarea sistemului de management combinat, de calitate şi de mediu, în conformitate cu SR EN ISO

9001:2008 şi cu SR EN ISO 14001:2009;


Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului;



Realizarea auditului proiectului.
Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Sediul

Primăriei oraşului Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 4
Prin implementarea proiectului au fost obţine următoarele rezultate:


Un sistem de management combinat, de calitate şi mediu, conceput şi implementat la nivelul Primăriei

oraşului Slănic Moldova, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi cu SR EN ISO 14001:2009;


Sistemul de management combinat, de calitate şi de mediu, certificat de către un organism de certificare, în

conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi cu SR EN ISO 14001:2009;


2 Certificate care atestă conformitatea sistemului, faţă de SR EN ISO 9001:2008 şi faţă de SR EN ISO

14001:2009;


Manualul sistemului de management combinat, de calitate şi mediu şi procedurile corespunzătoare, în

conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi cu SR EN ISO 14001:2009;


1 sesiune de instruire organizată şi defăşurată pentru Ocupaţia de Manager calitate, (Cf. Cod COR: 242302)

pentru 15 beneficiari, conform standardelor CNFPA legate de organizarea formării profesioanale a adulţilor;


1 sesiune de instruire organizată şi defăşurată pentru Ocupaţia de Auditor calitate, (Cf. Cod COR: 242303)

pentru 17 beneficiari, conform standardelor CNFPA legate de organizarea formării profesioanale a adulţilor;


32 de certificate de participare la sesiunile de instruire emise de Furnizorul de servicii de insturire;



31 de certificate de absolvire şi suplimente descriptive de prezentare a competenţelor, dobândite conform

standardelor şi procedurilor CNFPA;
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Echipamentul achiziţionat, recepţionat şi funcţional:
1 copiator Canon A3 color;
1 camera video JVC GZ-MS 215;
1 videoproiector Samsung;
1 ecran proiectie Triprod - Manual Medium Budget 1,80 m X 1,80 m;
1 copiator A3 Mustek.



100 exemplare din pliantul de prezentare a proiectului, realizate, tipărite şi distribuite;



50 de pliante de diseminare a lecţiilor învăţate pe parcursul implementării proiectului şi a experienţei

acumulate;


2 comunicate de presă elaborate şi publicate în 2 ziare de interes local.
Persoana de contact: Poncoş Eugen – manager proiect;



tel: 0234/348119;



fax: 0234/348829;



e-mail: primaria_sl@yahoo.com;



web: www.primariaslanicmoldova.ro
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FOTOGRAFII SESIUNI INSTRUIRE „MANAGER AL SISTEMELOR
DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII” ŞI
„AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII”

FOTOGRAFII ECHIPAMENTE ACHIZIŢIONATE
ÎN CADRUL PROIECTULUI IDENTIFICAT PRIN COD SMIS 6348
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CERTIFICATE EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2009
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CERTIFICATE ABSOLVIRE SESIUNI INSTRUIRE “MANAGER AL
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII” ŞI
„AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII”
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