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În data de 28 iulie 2019, Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația 
„PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de partener, a finalizat 
implementarea proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului 
performanței și calității”, cod SIPOCA 96, derulat prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020. Proiectul a fost implementat în perioada 29 martie 2018 – 28 iulie 
2019.  
 
Scopul proiectului a fost introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și procese de 
managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Municipiului 
Bacău, a serviciilor descentralizate și subordonate, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității 
managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și 
expertiză pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei. 
 
Obiectivele Specifice ale proiectului au fost: 
O.S. 1: Extinderea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului 
Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate. 
O.S. 2: Introducerea și implementarea unui sistem de management al calității și performanței 
CAF la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate. 
O.S. 3: Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor a 68 de persoane din personalul Municipiului 

Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate, pentru asigurarea managementului calității și 

performanței la nivel local. 

  
Toate aceste obiective au fost atinse prin intermediul rezultelor obținute în urma 
implementării proiectului. 
 
Rezultatul de program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu 
Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, a fost atins prin 
următoarele rezultate de proiect: 
 

 2 focus grupuri cu 40 de participanți, organizate în vederea realizării misiunii de audit 

intern; 

 1 raport de audit intern realizat la nivelul instituției; 

 1 pachet de proceduri actualizate la nivelul Municipiului Bacău și 1 pachet de 

proceduri elaborate la nivelul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, ca instituție 

subordonată, în vederea extinderii sistemului de management al calității ISO 

9001:2015; 

 1 sistem de management al calității ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului 

Bacău și 1 sistem de management al calității ISO 9001:2015 certificat la nivelul 

Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, ca instituție subordonată; 

 2 mese rotunde cu 40 de participanți în vederea monitorizării recertificării ISO 

9001:2015; 
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 1 sistem de management al calității ISO 9001:2015 menținut în cadrul Municipiului 

Bacău și al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, ca instituție subordonată; 

 1 conferință de diseminare a rezultatelor recertificării ISO 9001:2015, cu 39 de 

persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 și asupra principiilor orizontale 

privind egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă; 

 10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare 

a instituțiilor publice (CAF);   

 1 schimb de experiență organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF într-o 

instituție publica similară, din alte state membre UE; 

 1 instrument de management al calității și performanței CAF implementat la nivelul 

Municipiului Bacău și 1 instrument de management al calității și performanței CAF 

implementat la nivelul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, ca instituție subordonată; 

 1 plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al calității și 

performanței CAF îmbunătățit la nivelul Municipiului Bacău și 1 plan de acțiuni privind 

implementarea instrumentului de management al calității și performanței CAF 

îmbunătățit la nivelul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău;  

 1 instrument de management al calității și performanței CAF menținut la nivelul 

Municipiului Bacău și la nivelul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, ca instituție 

subordonată; 

 1 conferință de diseminare a rezultatelor CAF cu 40 de persoane informate asupra 

beneficiilor CAF și asupra principiilor orizontale privind egalitatea de șanse și 

dezvoltarea durabilă. 

Rezultatul de program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile 
publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv 
specific, a fost atins prin următoarele rezultate de proiect: 
 

 17 persoane informate asupra principiilor orizontale în cadrul activităților de formare – 

curs Auditor intern; 

 17 persoane din Administrația publică locală certificate – curs Auditor intern; 

 39 persoane informate asupra principiilor orizontale în cadrul activităților de formare – 

curs Managementul calității; 

 39 persoane din Administrația publică locală certificate – curs Managementul calității; 

 22 persoane informate asupra principiilor orizontale în cadrul activităților de formare – 

curs Management și control intern managerial; 

 22 persoane din Administrația publică locală certificate – curs Management și control 

intern managerial. 


