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numeroasele provocări cu care se confruntă o administrație
publică și, în același timp, reprezintă un pas important spre
digitalizare.

1 3

INETUM
Contribuția  în digitalizare și soluții Smart City 

1 4

UP SOCIAL
Soluția de plată controlabilă pentru nevoile diferitelor
comunități

1 5

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA
Conceptul de City Manager și impactul lui în Administrația
Publică Locală

1 7

FONDURI EUROPENE DE ÎNCĂ
OPT MILIOANE DE EURO AJUNG
LA SLATINA, PÂNĂ LA FINALUL
ANULUI
Articol Publicat în reporter24.info
de IONUȚ JIFCU

1 8



Administratorul public a devenit în ultimii ani o

prezentă din ce în ce mai activă în sfera

administrației locale din România.

Cu toate că ne aflăm totuși la început comparativ cu

celelalte funcții sau poziții cu tradiție în

administrația publică locali, cum ar fi primarul,

președintele consiliului județean, consilierii

locali/județeni sau secretarul, administratorul

public a primit deja recunoașterea importanței

activității și rolului pe care îl are in ecuația necesara

rezolvării problemelor cu care administrația locală

se confruntă în fiecare zi.

În ultimul an, în contextul pandemiei COVID 19,

provocările la care a trebuit să facă față toți

administratorii publici, au fost de asemenea pe

măsura.

Să nu uităm faptul că administratorul public, prin

rolul pe care îl are, participă deseori la procesul de

luare a deciziilor alături de conducătorii instituțiilor

publice, iar în această perioadă caracterul de

noutate a fost la ordinea zilei.

Niciodată în ultimii 30 de ani, nu ne-am confruntat

cu o situație așa de incertă, cu presiune și așteptări

așa de mari de la autoritățile publice, care au

trebuit să găsească soluții într-un timp scurt și să

dea dovadă de creativitate și adaptabilitate. 

ADMINISTRATORUL
PUBLIC

Administrator Public - Consiliul Județean Giurgiu

GRĂTIANU CRISTIAN 

PROVOCĂRI,  SPERANȚE
ȘI OBLIGAȚII
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Pe măsură ce evenimentele legate de situația
pandemica au evoluat, autoritățile publice au
trebuit să ia măsuri pentru protejarea populației,
siguranța angajaților, pentru atenuarea expunerii
financiare și operaționale, toate acestea în
contextul unei incertitudini bugetare și a unor
semne prevestitoare ale unei crize financiare
mondiale.
În administrația publică din Romania există de
ceva vreme, dar acum s-a văzut mai clar, un
conflict surd între efortul de a respecta niște
reguli/proceduri, de multe ori exagerat de
birocratice, și necesitatea de a fi eficient,
performant și cu adaptabilitate crescută la situații
noi.
Administratorul public trebuie să acopere
aspectele tehnice, logistice, economice și juridice
ale deciziilor conducătorilor autorităților publice
și să pună în practică soluțiile și politicile
identificate ca fiind optime.
În plus, în toamna anului trecut, România a
parcurs și procesul electoral al alegerilor locale,
proces care are din păcate, o influenta directa
asupra stabilității și activității administratorului
public.
Așa cum este precizat în Ghidul Administratorului
Public apărut încă din anul 2007, cetățenii care au
participat la chestionarul realizat de către
Institutul de Politici Publice (IPP), au răspuns că
prefera un administrator fără apartenentă politică,
ce nu se schimbă la alegeri și care ar conduce
treburile curente ale localității. 
Din păcate, așa cum am constatat în ultimele luni,
acolo unde echipa administrativă de la nivelul
autorităților locale s-a schimbat ca urmare a
rezultatului alegerilor locale, administratorul
public în destule cazuri a dispărut și el, iar ideea
de continuitate în administrația publică a rămas la
nivelul de ”wishful thinking”.

Modificarea legislativă, apărută odată cu intrarea
în vigoare a OUG 57/2019 Codul Administrativ, a
stabilit clar că activitatea administratorul public
este limitată la durata mandatului primarului sau
președintelui consiliului județean, iar
obligativitatea organizării unui concurs pentru
ocuparea funcției a fost și ea eliminată.
Totuși, trebuie să vedem și partea plina a
paharului și, ca o recunoaștere a importanței
rolului administratorului public, vedem acum
eforturi și un interes deosebit în a căuta oameni
cât mai profesioniști și mai pregătiți pentru a
ocupa această funcție, având aici exemple cum ar
fi Timișoara, Câmpulung-Muscel, etc. 
De aceea spun că speranțele și așteptările sunt
mari, atât în rândul administratorilor publici, cat
mai ales și cel mai important, în rândul
cetățenilor.
Ca și profesionist în acest domeniu,
administratorul public e obligat să identifice acele
paliere sau domenii cu impact pozitiv maxim
asupra vieții cetățenilor, și după mine cele mai
importante sunt acele activități din sfera
serviciilor de utilități publice (furnizarea apă/apă
uzată, gestionarea deșeurilor municipale, iluminat
public, transport public) și, așa cum ne-a
evidențiat în plus această pandemie, nevoie
urgentă de digitalizare a instituțiilor publice.
În Județul Giurgiu, în domeniul furnizării de
apă/apă uzată am demarat începând cu anul 2018
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată în județul Giurgiu, proiect care
presupune realizarea de investitii în sisteme de
furnizare apă (17 UAT-uri) si canalizare (15 UAT-
uri).
Proiectul cu o valoare de aproximativ 186 milioane
Euro, este cel mai mare proiect de la nivelul
județului Giurgiu, cu finanțare europeană
asigurată prin POIM și, ca urmare a finalizarii 
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Vocea cetățenilor – cunoașterea nevoilor acestora
Politica pașilor succesivi – introducerea treptată pe baza de feedback
Conducere și guvernare – asumarea și desfasurarea activității
Ușurința în folosire – evitarea necesității cunostințelor specializate pentru utilizare

Studiului de Fezabilitate, evaluat de catre Ministerul Fondurilor Europene prin intermediul specialistilor
Băncii Europene de Investiții, se va proceda în scurt timp la depunerea aplicației de finantare și semnarea
Contractului de finanțare.
În domeniul managementul deșeurilor municipale, Județul Giurgiu este beneficiar al unui Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor, finanțat prin fonduri europene prin POS-Mediu, proiect prin care s-au
închis depozitele neconforme de pe raza județului și s-a creat infrastructura de colectare și depozitare
deșeuri municipale, inclusiv un Centru de Management Integrat al Deșeurilor aflat la Fratești.

Pentru îmbunatățirea sistemului actual, în urma evaluarii pe care am realizat-o, inclusiv la nivelul
Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, este necesară upgradarea sistemului actual prin adăugarea
în fluxul de deșeuri a unei instalatii de tip TMB cu digestie anaerobă, instalație care va contribui decisiv la
devierea de la depozitare a unor cantităti importante de deșeuri si creșterea gradului de reciclare.
Finanțarea instalației TMB, care se ridică la aproximativ 22 milioane euro se va face din fonduri europene,
prin intermediul proiectului realizat în asociere cu Agentia Fondului de Mediu, sau prin intermediul
finanțărilor acordate prin Planul Național de Redresare și Rezilienta, unde la Capitolul IV punctul 3 se
precizează că Județul Giurgiu se află printre cele 12 județe prioritare din cele 25 care necesită o
asemenea investiție.

Așa cum am precizat și mai sus, pandemia a dat un impuls serios acțiunilor de dezvoltare și îmbunătățire
a digitalizării serviciilor publice. Administratorul public, trebuie să țina cont de câteva principii de bază
atunci când instituția demarează un proces de digitalizare, cum ar fi:

Tehnologiile folosite în domeniu cum ar fi, inteligenta artificială (AI), Robotic Process Automation,
Customer Relationship Management, Blockchain și/sau 5G, trebuie să fie asociate în funcție de nevoile
instituției, identificate pe baza solicitărilor cetățenilor.

Cu sigurantă domeniul administratiei publice în România este unul complex, iar procesele relaționale
dintre aspectele de ordin administrativ și cele din sfera politică, sunt întotdeauna o provocare pentru toți
actorii implicați, și de aceea administratorii publici trebuie sa dea dovadă de profesionalism, seriozitate
și o atenție specială la problemele comunităților pe care le deservesc.

SMART CITIES HUB 5



Utilizarea termenului de Smart City a câștigat rapid teren la nivelul discursurilor publice în România. 

Este folosit frecvent pentru a sublinia nevoia de digitalizare. O dezbatere care a început la nivel de Uniune
Europeană și care este continuată și la nivel de comunități.
Însă, Smart City nu e doar un termen cu o rezonanță potrivită doar într-un anumit context. 
E un adevarat sistem de idei pentru dezvoltarea urbană, o strategie care trebuie înțeleasă și implementată
corect.

DE CE AVEM NEVOIE DE UN SMART CITY?

In momentul de față aproape jumătate din populația lumii trăiește în zona urbană. Acest număr va crește
până în 2050, când se așteaptă ca între 60% – 70% din populația globului să locuiască în orașe, conform
unui raport UN (United Nations). Acest lucru va pune o presiune grea pe administrație și pe stilul de viață
al oamenilor.
De aceea cu cât lumea se urbanizează mai tare, cu atât mai mult orașele trebuie să devină mai inteligente.
Este de altfel concluzia lucrării The Smart City Concept in the 21st Century.

CE ESTE UN SMART CITY?

Există diverse interpretări despre ce înseamnă Smart City. Toate variantele au câteva puncte comune care
duc în aceeași direcție. Mai exact înseamnă să gestionezi cu ajutorul tehnologiei volume mari de date și
informatții, despre comunitate, ca să generezi soluțoi inteligente. Scopul final este cel de a dezvolta și
îmbunătății calitatea vieții.

Conform unui raport Deloitte, Smart City înseamnă să investești serios în transformarea infrastructurii
tradiționale într-una digitală și modernă, prin soluții revoluționare care susțin o creștere economică pe
termen lung, cât și o schimbare pozitivă a modului de viață.

Soluțiile revoluționare se referă la modalități inovatoare care folosesc creativitate și tehnologie pentru a
produce rezultate pozitive la nivelul întregului oraș. De exemplu utilizarea unei aplicații prin care cetățenii
să transmită autorităților problemele pe care le-au identificat în comunitate pentru a fi rezolvate mai rapid.
De asemenea, Smart City înseamnă că cetățenii se implică direct în dezvoltarea orașului. O soluție
revoluționară în această direcție este bugetarea participativă. Cetățenii pot propune proiecte sau pot vota
ce inițiative să fie implementate de administrația locală.

DE CE 
AVEM NEVOIE
DE UN SMART CITY
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Scopul unui Smart City e sa ne transforme viața în
sens pozitiv. Asta înseamnă să schimbe modul
tradițional în care se desfășurau lucrurile. De
exemplu dacă până acum eram obișnuiți să
rămânem blocați în trafic, pentru minute în șir,
după implementarea soluțiilor Smart City ar trebui
să nu ne mai îngrijorăm de acest aspect.
Aplicațiile gestionează informații în timp real despre
trafic, ceea ce le permite mai apoi să controleze
semafoarele pentru decongestionarea marilor
bulevarde. Astfel se fluidizează traficul, se eliberează
străzi și se oferă la dispoziția șoferilor și alte rute pe care
se pot deplasa.
Acest aspect este cu atât mai important când vine
vorba de eficiența vehiculelor de prim ajutor. În
marile orașe, durata de intervenție este ridicată
din cauza aglomerației din trafic, însă odată cu
implementarea acestor tehnologii de Smart City,
ambulanțele vor ajunge mai rapid la destinație. În
funcție de ce străzi sunt mai mult sau mai puțin
ocupate, sistemul poate gestiona infrastructura
rutieră și permite vehiculelor de prim ajutor să
ajungă mai rapid la destinație. Să nu uităm că un
trafic mai curat înseamnă și un aer mai curat.
Într-un oraș aglomerat locurile de parcare
reprezintă o provocare pentru orice șofer. Prin
tehnologia Smart City va fi mult mai ușor să
vizualizezi unde se află un loc liber. Procesul este
unul simplu: sunt montați senzori în locurile de
parcare care transmit, prin rețea, informații dacă
există sau nu, un loc liber.

De asemenea vor putea fi vizualizate și pe harta
unde se află acestea. Toată această tehnologie
este utilizată de cetățean prin intermediul unei
aplicații. Un alt exemplu de soluție care se
implementează într-o strategie de Smart City este
combaterea risipei prin monitorizarea punctelor
de depozitare a deșeurilor. Modalitatea de a fi
eficient în acest sens se realizează prin montarea
unor senzori în containerele de deșeuri. Acei
senzori măsoară cantitatea și dacă se trece de un
anumit prag, atunci cei care sunt responsabili de
colectare vor fi anunțați că e momentul să
colecteze deșeurile.
Soluțiile Smart City nu se adresează doar unui
singur aspect, ci cuprind întreaga societate. Ariile
care alcătuiesc viața unui oraș sunt
interconectate. Monitorizarea lor se face cu și prin
intermediul tehnologiei pentru a furniza date cât
mai rapid.
O strategie de Smart City are la bază trei piloni,
conform unei analize publicate de McKinsey :
implementarea tehnologiei, dezvoltarea
aplicațiilor specifice și utilizarea lor de către
orașe. Tehnologia schimbă o infrastructură
tradițională într-una modernă, digitală, din care
sunt preluate date despre comunitate în timp real.
Datele sunt folosite ca sursă de a genera soluții.
Ele sunt implementate prin aplicații care
acționează în întreaga societate. Aplicațiile ar fi
inutile dacă nu ar fi folosite de oameni. De aceea
este foarte important ca soluțiile inteligente sa
reflecte nevoile reale ale oamenilor.
Urbanizarea nu mai e doar o simplă idee. E un
proces activ în acest moment. Pe măsură ce
populația migrează tot mai mult spre mediul
urban, cu atât mai mult orașele trebuie să își
schimbe strategia și să-și concentreze eforturile
spre o direcție care să ofere o viață mai bună
locuitorilor săi.

CUM SE SCHIMBĂ
VIAȚA OAMENILOR
ÎNTR-UN
SMART CITY?
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Activ în comunitatea city managerilor pe plan
mondial prin intervențiile în cadrul Board-ului ICMA
(International City/County Management
Association), din postura de Vicepreședinte, Robert
Kristof este unul din oamenii care au militat
permanent pentru profesionalizarea funcției, unul
din punctele cheie pentru atingerea acestui
deziderat fiind și digitalizarea.

Pornind de la pasiunea pentru roboți dobândită în
cadrul studiilor masterale și doctorale, Robert a pus
în practică roboți software inteligenți, înființând și o
firmă cu activitate în domeniul IT.

“Roboții inteligenți” au început deja să lucreze
pentru firme private, înlocuind activitățile repetitive
din aceste companii și aducând economii la buget
de până la 60%.

Experimentând beneficiile aduse acestor firme și
după o activitate de 4 ani ca city manager, Robert e
de părere că digitalizarea și automatizarea cu
ajutorul roboților software poate fi făcută cu succes
și în cadrul instituțiilor de stat, acesta urmând să
implementeze primii roboți pentru sectorul public,
în Colorado, SUA. Executând sarcinile în timp
record și fără greșeală, roboții elimină o mare parte
din munca grea și repetitivă realizată de către
oamenii din aceste instituții, personalul degrevat
de sarcini putând fi folosit în mod creativ și
interactiv în alte activități. 
         
Accesând neverbots.com/prezentare
puteți face cunoștință cu inteligența artificială a
acestor roboților și chiar programa un audit gratuit!

Contact:
As. Univ. Drd. Robert KRISTOF
+40799 555 333 | office@neverbots.com

“Roboții inteligenți” au
început deja să lucreze
pentru firme private,
înlocuind activitățile
repetitive din aceste
companii și aducând
economii la buget de
până la 60%.

Robert Kristof, fost City Manager
al Timișoarei și actual cadru
didactic în domeniul roboticii și al
administrației publice.

https://www.neverbots.com/prezentare


Calitatea de City Manager, în fapt un drum pornit

alături de întreaga comunitate râmniceană,

reprezintă un alt fel de a face administrație, unul

transparent, cu viziune, pornit de la o analiză

eficientă a nevoilor, transpus în măsuri care dau

viață proiectelor. Perioada 2016 - 2020 a

reprezentat pentru noi o recalibrare la noile

oportunități de finanțare, după ce prin mecanismul

anterior al Programului Operațional Regional,

reușisem să luăm un valoros start. Ca atare, din

2016, după un proces de lucru integrat, care a extins

linia departamentelor și birourilor instituției

implicate în proiectarea și fundamentarea

proiectelor de investiții atrase din fonduri europene

și guvernamentale, astăzi Râmnicu Sărat se află în

fericita ipostază de a avea în derulare, respectiv

precontractare proiecte de peste 40 de milioane de

euro, fiind una din cele mai active comunități din

regiune. Pentru o comunitate, care are anual la

dispoziție pentru zona de investiții aproximativ 5%

din sumele atrase din fonduri externe - nu mai mult

de 800.000 euro - din bugetul local, dezvoltarea nu

se poate realiza altfel.

ABILITĂȚI DE 
CITY MANAGER
EFICIENT

City Manager 
Municipiului Râmnicu Sărat

34 de ani

CEPARU FLORIN 

În administrația publică locală din decembrie
2008, în cadrul Primăriei Râmnicu Sărat -
Birourile Programe cu Finanțare Externă și
Monitorizarea și Îndrumarea Unităților de
Învățământ.

ADMINISTRATOR PUBLIC
DIN IANUARIE 2017
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Dialogul structurat, educația - mai ales pe zona de non-
formal, coordonarea procesului de atragere de fonduri
externe, alături de Birourile de specialitate din primărie,
de Primarul municipiului și Secretarul General,
implementarea unor mecanisme de comunicare cu
comunitatea locală - valoficând calitatea de specialist în
activitatea de lobby și advocacy, elaborarea strategiilor
de dezvoltare, sunt câteva din zonele de expertiză și
responsabilitate pe care administratorul public le deține
astăzi, laolaltă cu zona de cultură, sport și tineret.
Expertiza pornește de comunicare și continuă cu
propuneri pe care într-o bună centralizare sunt
transpuse în proiecte de investiții finanțabile.

CALITATEA DE EXPERT
să oferim tinerilor posibilitatea de a se dezvolta la nivel
personal, de a descoperi Europa, de a aduce exemple de
bună practică în comunitate și de a ne prezenta, acolo
unde a fost cazul, municipiul - respectiv organizațiile din
care proveneam. În anul 2015, am fost ales pentru a
reprezenta ANPCDEFP România la evenimentul IDEAS
LAB Europe, care a făcut trecerea spre noile oportunități
de tineret prin Programul Erasmus Plus.

Începând cu anul 2010, am ales o cale europeană în care
am înțeles rolul, funcțiile, dar mai ales oportunitățile pe
care comunitățile și cetățenii le au în relația cu
instituțiile europene. Derulând peste 50 de proiecte cu
mobilitate în peste 20 de țări acolo, unde am coordonat,
respectiv participat, mi-am propus și ne-am propus,
alături de întreaga echipă de coordonare din Râmnicu
Sărat, să punem orașul pe harta comunităților implicate,
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Provenind în mediul ONG, într-o activitate dusă în paralel
cu cea administrativă din anul 2010, până în prezent, cu
peste 40 de proiecte de tineret și voluntariat coordonate,
monitorizate, evaluate și o societate civilă puternic
ancorată în realitatea comunității, am realizat că a vorbi
comunităților înseamnă în fapt a transpune așteptările
lor într-o structură coerentă și a consulta în mod
continuu soluțiile pe care ei și le doresc. Am participat în
calitate de speaker la o serie de evenimente organizate
de Asociația pentru Smart City și Mobilitate, precum și în
cadrul a numeroase proiecte derulate în colaborare cu
entități precum: ANPCDEFP, primării de municipii și
comune, ONG-uri cu diferite obiective de activitate, în
scopul de a împărtăți în sinergie o dublă perspectivă
pusă în slujba comunitățiui: aceea de City Manager și cea
de oengist. Astăzi sunt formator în rețeaua națională de
formatori Erasmus Plus.

CALITATEA DE SPEAKER

Această calitate trebuie să reprezinte în mod cert o
transpunere europeană a unor viziuni care să integreze
noile instrumente de dezvoltare în contextele locale,
acolo unde, în majoritatea cazurilor, dezvoltarea
durabilă este un principiu care rămâne la nivel de ideal
fără sprijin extern. În acest context, administratorul
public este cel care se implică pentru a transpune în
soluții și finanțări idealurile comunității, creionând
alături de primarul municipiului și specialiști: proiectanți,
arhitecți, conducători ai birourilor de specialitate,
imaginea de mâine a localităților. Anul 2020 reprezintă o
continuare a unei viziuni deja asumate, la care din anul
2016 am început să lucrăm. Aceasta se definește prin:
Râmnicu Sărat - model al devoltării durabile, în timp
ce misiunea este: SUS Râmnicul!

Adaptarea la tehnologie și transformarea inteligentă a
comunităților sunt două obiective ale Râmnicului. Devine
cert că a fi eficient înseamnă a maximiza rezultatele cu
minimul de resurse avute - fapt ce corespunde procesului
de dezvoltare durabilă - iar structurarea soluției se aplică
cel mai eficient prin intermedikul tehnologiilor. Că este
vorba de mobilitate urbană, regenerare urbană,
educație, cultură - digitalizarea are un rol esențial, iar
măsurile de tip SMART produc elementul de nou - de
inovare - de care comunitățile au nevoie pentru a etapiza
un proces de dezvoltare la care cetățenii au de această
dată acces. Râmnicu Sărat este o comunitate care a dat
startul adaptării tehnologice. Astăzi lucrăm la
implementarea a peste 50 de servicii oferite cetățenilor
prin intermediul softurilor, avem proiecte aprobate, prin
care vom achiziționa autobuze electrice, vom digitaliza
școlile, vom îmbunătăți relația de comunicare cu
cetățenii și vom răspunde mult mai rapid nevoilor
acestora.

REPREZENTARE EUROPEANĂ

CONTEXT 
CITY MANAGER EUROPEAN

REPREZENTARE EUROPEANĂ



ADMINISTRATORUL
PUBLIC

LIVIU  FLOREA
CITY MANAGER

AL MUNICIPIULUI AIUD

Trei componente executive ale administrației
publice reprezintă secretul bunei guvernanțe
locale: Oportunitatea, Legalitatea și
Eficiența.

GARANTUL EFICIENȚEI
ÎN ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ LOCALĂ
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Administrația publică locală reprezintă nu doar un domeniu al guvernanței publice, ci și mijlocul prin care specialiștii în
administrație pot îmbunătăți viața locuitorilor în comunitățile unde lucrează și pentru care lucrează. 

Comunitățile noastre, mai mici sau mai mari, fiecare în parte sau toate împreună, reprezintă casa noastră, zona noastră
de confort. Utilizarea, în mod eficient, a resurselor de care dispunem reprezintă un factor important în dezvoltarea
acesteia și pentru crearea unui climat SMART, incluziv, tolerant, prosper, aproape de cetățean, prietenos, accesibilizat
și sigur. Însă, guvernanța administrativă locală neunitară și neuniformă din România ultimilor 30 de ani a condus la o
discrepanță uriașă a modului în care actul administrativ a fost implementat. În fapt, ce s-a produs a fost o discrepanță
uriașă în dezvoltarea administrațiilor locale: comune, orașe, municipii sau județe.
 
Modul diferit al implicării autorităților, prin reprezentanții lor la nivelul fiecărei comunități,  este unul dintre
principalele motive care au condus la apariția unor diferențe în dezvoltarea comunităților din România. Dacă vedem
diferențe de dezvoltare între localități, județe și regiuni, este pentru că nu a existat un standard al eficienței înfăptuirii
actului administrativ. Astfel, în sprijinul atingerii unui echilibru al eficienței în guvernanța locală, trei componente
executive reprezintă soluția. 

Stabilită de către ordonatorul de
credite: Primarul sau
Președintele Consiliului
Județean, după caz, aprobată de
către forul deliberativ – Consiliul.
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ADMINISTRATORUL PUBLIC
GARANTUL EFICIENȚEI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

OPORTUNITATEA

Atributul Secretarului General,
care are responsabilitatea
stabilirii cadrului legal în care
actul administrativ se va
desfășura.

Responsabilitatea
Administratorului Public, fiind
atributul său direct, reprezentând
modul și timpul în care actul
administrativ se implementează.

LEGALITATEA EFICIENȚA

Pe cale de consecință, se poate lesne observa că nu există suprapuneri de responsabilități  cu privire la
atribuțiile administrative.

Administratorul public,  prin atributele administrative pe care le are, pe care le propunem și pe care
dorim să le întărim, vine să asigure un nivel de eficiență al actului administrativ sub care nicio
comunitate nu ar trebui să coboare, un standard al eficienței administrative care să asigure
comunitatea că actul administrativ este în siguranță și  că el  este dus mai departe. 

Așa după cum spune vorba românească – Cine nu are un bătrân, să-și  cumpere!,  putem spune, fără să
greșim: O unitate administrativ-teritorială care nu are un Administrator Public,  să-și  angajeze!
Eficiența actului administrativ este sarcina Administratorului Public,  iar acesta este garantul eficienței
în administrația publică locală.



Implementată de peste 40 de administrații  publice din România, dar și  din afara țării ,  soluția
CityHealth susține digitalizarea relației  dintre cetățeni și  primării  printr-o tehnologie care pune la
dispoziție decidenților locali  o analiză de date în timp real prin care se identifică ușor care sunt
problemele cu care se confruntă cetățenii.

Prin intermediul aplicației,  aceștia pot semnaliza diferite probleme sau pot fi  notificați  cu privire la
diverse evenimente care au loc în comunitatea lor.

Platforma pune la dispoziție și  modulul de Bugetare Participativă care permite realizarea
campaniilor de propuneri de proiecte din partea cetățenilor de pe telefonul mobil  sau direct de pe
web. Astfel cetățenii  se implică direct prin propunere și  votare de proiecte, iar administrațiile au
posibilitatea de a lua pulsul comunității  ușor și  rapid.

Platforma CityHealth include și  modulul Barometru Comunitar.  Acesta vizează părerea comunității  și
prin intermediul lui  se pot organiza sondaje pe care cetățenii  le pot completa foarte ușor și  accesibil,
chiar de pe telefonul mobil.  

Așadar, CityHealth este mai mult decât o platformă digitală. Este o soluție la numeroasele provocări
cu care se confruntă o administrație publică și,  în același timp, reprezintă un pas important spre
digitalizare.

PENTRU COMUNITĂȚI INTELIGENTE!



DAVID COYNE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

INETUM ROMÂNIA

DESPRE NOI

Inetum oferă companiilor și instituțiilor
din întreaga lume servicii și soluții
digitale. Activă în peste 26 de țări,
compania are 27.000 de angajați și a
generat venituri de 2,3 miliarde EURO în
2019. În România, Inetum are o echipă de
480 profesioniști și raportează o cifră de
afaceri de 20 milioane EURO pe anul
2020.

SOLUȚIILE INETUM

Inetum oferă soluții digitale care sporesc
interacțiunea cetățenilor cu
reprezentanții aleși și gestionează relația
dintre parteneri, pentru îmbunătățirea
serviciilor publice. Inetum este implicată
în proiecte complexe de digitalizare și
inițiative Smart City în multiple orașe din
Europa. În România, echipa contribuie la
implementarea protocoalelor specifice
pentru autoritățile locale.
Digitalizarea poate contribui la
fluidizarea proceselor interne din
companii. Sarcinile sau procesele
manuale pot fi realizate de aplicații
concepute pentru a minimiza efortul și
costurile. 

Aflați mai multe și solicitați o ofertă
personalizată aici.

CONTRIBUȚIA INETUM ÎN
DIGITALIZARE ȘI
SOLUȚII  SMART CITY
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România este țara cu cel mai mare risc de sărăcie
dintre toate țările Uniunii  Europene, cu un
procent de 23,6% persoane expuse riscului de
sărăcie, conform datelor Eurostat disponibile.  De
asemenea, aproximativ jumătate din populația
României trăiește încă în mediul rural,  iar
comunități  extinse sunt afectate de migrația
masivă, persoanele cele mai vulnerabile fi ind
copiii  și  bătrânii  rămași acasă. Pentru persoanele
aflate în risc de sărăcie, declanșarea pandemiei
de Coronavirus, precum și restricții le impuse au
complicat și  mai mult accesul acestora la hrană,
produse necesare traiului zilnic și  la servicii
sociale de bază. Pierderea locurilor de muncă,
chiar și  în regim zilier,  condiții le precare de
locuire, l ipsa educației  și  a accesului la
informație face ca pentru aceste persoane
această perioadă să accentueze și  mai mult curba
sărăciei.  

UP SOCIAL, SOLUȚIA DE PLATĂ
CONTROLABILĂ PENTRU NEVOILE
DIFERITELOR COMUNITĂȚI

De aceea, o mare parte dintre eforturile din ultima perioadă ale instituțiilor au vizat securizarea
acestor categorii  sociale, iar distribuția de fonduri către acestea într-un mod transparent și  eficient
a devenit un punct cheie.



Se emit în maximum 24 de ore din momentul transmiterii  comenzii  pe e-mail
Se pot ridica programat, controlat de la Primarii/DAS
Posibilitatea expedierii  la domiciliu prin curier specializat
Achiziția produselor se face controlat
Magazinele acceptante pot avea o casă specială dedicată
Beneficiarii  cumpără doar strictul necesar,  la nevoie
Valabilitatea tichetelor poate fi  extinsă până la final de an
Situații  analitice transmise instituției  în urma utilizării  tichetelor

Imprimarea în regim securizat a tichetelor sociale, inclusiv termenul de valabilitate ales de
instituție
Produs dedicat pentru situații  speciale pentru alimente, medicamente, îmbrăcăminte,
încălțăminte
Imprimare mesaje speciale pe fiecare tichet
Mesaj special către comunitate din partea instituției
Se poate imprima sigla instituției.
Expedierea către instituție a tichetelor prin curier specializat
Asigurarea valorii  tichetelor până la destinație
Transmiterea listelor magazinelor partenere (imprimat/electronic) selectate pe adrese
pentru alegerea celui mai apropiat magazin de domiciliul  beneficiarului
Declarații  pe propria răspundere pentru fiecare beneficiar
Linie telefonică și  consultant dedicat pe toată durata proiectului
Facilitarea legăturii  permanente cu magazinele participante în program
Situațiile analitice transmise instituției  în urma utilizării  tichetelor pentru justificarea
cheltuielilor și   transparența util izării  fondurilor alocate

Lider pe piața tichetelor sociale, Up România este un partener tradițional al  autorităților
publice care implementează programe sociale prin intermediul tichetului social în peste 50 de
comunități.  În ultimii  10 ani,  Up România a dezvoltat în permanență soluțiile sale dedicate
comunităților:  tichetele sociale, tichetele de grădiniță, vouchere și  soluții  la cheie pentru
diverse programe locale -  ceea ce a ajutat la distriburea în sistem controlat de alimente,
medicamente, servicii  medicale, achiziția de rechizite și  cărți  pentru școlari,  precum și folosirea
corespunzătoare a fondurilor alocate, contribuind astfel la creșterea calității  vieții  persoanelor
din grupurile țintă, precum și la creșterea economiei locale. 
Instrumentele propuse de Up România sunt facile,  versatile și  ușor de implementat ca mecanism
pentru distribuirea diferitelor fonduri.  De ce?

De asemenea, Up România vine în sprij inul instituțiilor publice și  al  beneficiarilor cu
următoarele servicii ,  acordate gratuit:

În cei 19 ani de activitate, Up România a dezvoltat o rețea de peste 55.000 de parteneri
comerciali,  în toată țara, astfel încât util izarea tichetelor sociale Up va fi  un sistem eficient și
simplu de implementat.  Up Romania este un partener de încredere pentru autoritățile locale și
centrale, dovedindu-și  transparența și  profesionalismul de-a lungul mai multor ani în care au
fost dezvoltate programe de asistență socială și  mobilitate urbană prin intermediul voucherelor
și  tichetelor sociale Up.
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA

Dan NUȚIU, Președinte Executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova
Viorel FURDUI, Director Executiv Congresul Autorităților Locale din Moldova
Emil DRĂGHICI, Președintele Asociației Comunelor din România
Peter AGH, Director Administrativ/Managing Director Regional International City/County Management Association
(ICMA) Europe
Dragoș DINCĂ, Conf. univ. dr. / Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
București
Victor ALISTAR, Director Executiv Transparency International România

Una dintre preocupările Asociatiei Administratorilor Publici din România este aceea de a oferi sprijin şi consultantă
membrilor săi cu privire la identificarea şi promovarea de instrumente şi soluţii care ar putea conduce la îmbunătăţirea
activităţii instituţiilor publice.
Asociația Administratorilor Publici din România (AAPRO) în parteneriat cu Asociația Investitorilor din România în Republica
Moldova (AIR) și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat webinarul tematic ”Conceptul de City
Manager și impactul lui în Administrația Publică Locală”. Acesta reprezintă un concept nou pentru Administrațiile Publice
Locale din Republica Moldova și a trezit un interes sporit pentru reprezentanții autorităților locale, participând peste 20
reprezentanți ai primăriilor orașelor din Republica Moldova, Conceptul ”city managerului” reprezentând pentru primari o
oportunitate de modernizare a managementului public local.

Printre invitaţii webinarului:

La această etapă incipientă de identificare și dezvoltare a funcției de ”city manager” la nivel local, au fost selectate cinci
primării din Republica Moldova (Chișinău, Strășeni, Cahul, Comrat, Edineț) pentru a face parte din programul pilot de
implementare a conceptului de administrator public în baza modelului de succes preluat din România.
Ne propunem împreună cu partenerii noștri din cadrul AAPRO și CALM, să sprijinim beneficiarii programului încât aceștia să
beneficieze de cursuri de pregătire profesională, schimburi de experiență și vizite de lucru atât în România cît și în alte state
din Europa ce au adoptat, implementat  și modernizat funcția de ”City manager” de peste 100 ani.

La finalul seminarului s-a convenit semnarea unei declarații comune de către toți Primarii ce împărtășesc acest model de
guvernare locală și își doresc să inițieze o reformă la nivel local prin intermediul instituționalizării funcției de ”city manager”
în cadrul Primăriilor din care fac parte.

CONCEPTUL DE CITY MANAGER ȘI  IMPACTUL LUI
ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
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Domnul Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău
Domnul Adrian ERMURACHI, Secretar general adjunct al Guvernului Republica Moldova
Domnul Cojocari Constantin, primarul municipiului Edineț, Președintele Rețelei Orașelor și Municipiilor din cadrul
CALM
Doamna Casian Valentina, primarul municipiului Strășeni, Vicepreședinte CALM
Domnul Armasu Sergiu, primarul orasului Ialoveni, Vicepreședinte CALM
Doamna Ionesii Inga, viceprimarul municipiului Chișinău
Domnul Ceban Ilie, viceprimarul municipiului Chișinău
Domnul Furdui Viorel, director executiv al CALM
ICMA ( International City/County Management Association) va fi reprezentată de: Peter AGH, Director
Administrativ/Managing Director Regional International City/County Management Association (ICMA) Europe

A C O R D / D E C L A R A Ț I E DE ADERARE LA 
CONCEPTUL DE ”CITY MANAGER”  ÎN REPUBLICA MOLDOVA

          Prin prezenta Declarație, reprezentanții Autorităților Publice Locale din Republica Moldova, ne exprimăm acordul de a
adera la conceptul de "city manager" (administrator public) în Republica Moldova.
          Împărtășind principiile democrației locale, bunei guvernări și prin promovarea descentralizării la nivel local în
concordanță cu experiența instituției ”city managerului” la nivel internațional, am decis semnarea acestei decalartii în
scopul identificării, susținerii  și realizării acțiunilor de implimentare, legalizare și dezvoltarea a acesteia în cadrul Primăriilor
ce le reprezentăm.
          Ne manifestăm intenția și deschiderea de a colabora cu Asociația Administratorilor Publici din România în parteneriat
cu Asociația Investitorilor din România și Congresul Autorităților  Locale din Moldova în aplicarea modelului funcției de
manager public în cadrul autorităților locale din Republica Moldova în baza portofoliului de  bune practici și experiențe
aplicate cu succes în România și  în alte țări.  Astfel, încurajăm  aplicarea schimbului de experiență pentru candidații
primăriilor de a beneficia de pregătire profesională, prin organizarea cursurilor de instruire și vizite de lucru atât în România
cît și în alte state din Europa.
         Ne exprimăm acordul și solicitarea către autoritățile competente ale Republicii Moldova de a include funcția de ”city
manager” (administrator public) în statele de personal ale primăriilor, reprezentând dovada unei autonomii locale eficiente
bazată pe principiul descentralizării. 
         Ne angajăm să promovăm, susținem și  încurajăm instituțiile abilitate și responsabile din Republica Moldova prin
asocierea eforturilor comune, precum și să contribuim la crearea și realizarea premiselor de dezvoltare a conceptului  de
”city manager”  reprezentând o oportunitate de modernizare a managementului public local.
          Prezenta Declarație este semnată în numele Primarilor ce optează pentru reforme locale în beneficiul și interesul
comunității locale și autorității publice locale, după cum urmează:

Nume/Prenume                                                       Localitatea

Semnătura                                                                Data

         Asociaţia Administratorilor Publici din România apreciază că sprijinirea acestui programul pilot de implementare a
conceptului de administrator public in Republica Moldova, este o oportunitate atât pentru implementarea de acțiuni de
reformă la nivelul ambelor paliere administrative, cât şi pentru consolidarea capacității structurilor asociative ale
autorităților administrației publice locale din România şi Republica Moldova. 
         În sprijinul acestui deziderat, în perioada 1-4 martie 2021, Asociația Administratorilor Publici din România va fi gazda
unui Schimb de experiență România-Republica Moldova, eveniment ce se va desfășura în mai multe orașe din România:
Turda, Sibiu și București Sector 4.  

Republica Moldova va fi reprezentată de:

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA
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FONDURI EUROPENE DE ÎNCĂ OPT
MILIOANE DE EURO AJUNG LA SLATINA,
PÂNĂ LA FINALUL ANULUI

Modernizarea străzilor pe care circulă transportul public şi dezvoltarea infrastructurii pietonale în municipiul Slatina;
Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public;
Proiect integrat de mobilitate durabilă, biciclete şi vehicule electrice;
Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor de siguranţă şi securitate.

Încă patru contracte pentru finanţarea unor proiecte cu fonduri europene în valoare de aproximativ opt milioane de euro
urmează să fie semnate de Primăria Slatina, până la finalul anului. Anunţul a fost făcut la emisiunea “Reporter 24” de pe Olt
Tv, de către administratorul public al Slatinei, Cristian Cismaru.

El spune că municipalitatea a primit asigurări de la Ministerul Dezvoltării că aceste proiecte sunt deja în faza de contractare.

„Au fost semnate contractele de finanţare pentru şase proiecte care însumează aproximativ 76 de milioane de lei, adică 16
milioane de euro, dintr-o sumă alocată municipiului Slatina de peste 24 de milioane de euro, pentru acest exerciţiu financiar.
Mai avem încă cinci proiecte pentru care urmează să semnăm contractele de finanţare. Chiar săptămâna trecută am avut o
vizită de la Ministerul Dezvoltării şi am primit veşti foarte bune: patru dintre aceste proiecte au ajuns deja la minister şi sunt în
faza de contractare. Au trecut de evaluarea tehnico financiară şi practic mai sunt doar câteva chestii de formă, efectiv nu se mai
poate întâmpla nimic ca aceste contracte să nu se semneze. Sperăm ca şi aceste contracte să fie semnate până la finele
anului”, a declarat Cristian Cismaru.

Cele patru proiecte pentru care urmează să fie semnate contractele de finanţare sunt următoarele:

Peste o sută de milioane de lei este suma pe care Primăria Slatina a reuşit să o atragă din fonduri europene, până acum, în
exerciţiul bugetar 2014-2020.

Este vorba despre şase proiecte pentru care deja s-a semnat contractul de finanţare. Printre acestea se numără achiziţia de
autobuze electrice, reabilitarea de şcoli sau realizarea de piste pentru biciclişti.

CRISTIAN CISMARU, ANUNŢ LA EMISIUNEA
“REPORTER 24”.
ARTICOL PUBLICAT ÎN REPORTER24.INFO
de IONUȚ JIFCU
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