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Aceste materiale informaționale pentru studiu individual au fost elaborate ca rezultat al 

proiectului „Introducerea Instrumentului de Management al Politicilor Publice (PMI) în 

România, îmbunătățirea bunei guvernanțe și a democrației la nivel local”. Obiectivele proiectului 

au fost:  

1. Dezvoltarea know-how-ului și a expertizei adminitrațiilor publice în îmbunătățirea 

efectivității organizationale prin participarea în procesele de luare a deciziilor și 

responsabilizare.  

      2.  Îmbunătățirea rezultatelor calitative și a rezultatelor (din punct de vedere al procesului 

democratic, al guvernanței, economic și al resurselor umane) în furnizarea serviciilor 

publice în 5 consilii/ municipalități/ comune în perioada de implementare a proiectului.  

Materialele informaționale pentru studiul individual contribuie la îndeplinirea primului obiectiv: 

dezvoltarea know-how-ului și a expertizei și sunt destinate pentru administratori, consultanți în 

politici publice și politicieni ce activează în sectorul public din România. Materialele conțin, 

bineînțeles, informații despre instrumentul PMI, dar furnizează de asemenea exemple despre 

practicile din România. În acest fel, materialele devin recognoscibile pentru cei ce lucrează la 

nivleul unei comune, municipalități etc.  

Materielale pentru studiul individual conțin două părți. Prima parte tratează principiile bunei 

guvernări și a relației acesteia cu PMI. Tot aici este explicat PMI și modalitatea cum contribuie la 

buna guvernare și la principiile democratice. Acest lucru nu înseamnă că atunci când aplicăm 

PMI, un tip de democrație ideală va lua naștere. PMI nu este nici mai mult nici mai puțin decât un 

instrument, dar utilizarea acestui intstrument forțează decidenții și politicienii să gândească 

structurat cu privire la trei întrebări: 

 Ce vrem să realizăm?   

 Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?  

 Cât costă?  

PMI furnizează insteumentele pentru a răspunde la aceste trei întrebări, și drept urmare, 

ocntribuie la obținerea de mai multă transparență, responsabilitate și stabilirea de obiective 

politice realiste, pe scurt, contribuțiile se referă la buna guvernare și democrație.  

Studiul poate fi și distractiv, și sper ca și studiul acestor materiale să fie un pas spre dezvoltarea  

mai departe a guvernanței în România.  

Martie 2015  

Peter Donders, editor 

1. Introducere 
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Partea I: Instrumentul de Management al 

Politicilor Publice (PMI) și buna 

guvernare  
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2.1 Scop și strategie  

Se crează un decalaj tot mai mare între nevoile și așteptările cetățenilor și oficialii aleși. PMI 

intenționează nimic mai mult și nimic mai puțin decât o viziune coerentă la nivelul municipiului 

pentru a reduce decalajul menționat anterior. Acesta este un obiectiv pretențios. Această 

viziune, a cărui origine este fondată în nevoile cetățenilor, își găsește împlinirea în realizarea 

obiectivelor și a performanțelor în beneficiul cetățeanului. O viziune coerentă asupra totalității 

managementului public, axat pe cetățeni, implică anduranță cu administratorii publici și 

funcționarii publici, precum și o înțelegere a complexității. Schimbarea și reînnoirea trebuie să 

conducă la politici transparente, în cadrul cărora au loc alegeri clare, decizii corecte și o 

administrare eficientă. 

PMI nu este doar punerea în aplicare a unor instrumente noi sau reînnoite, ci are un impact 

asupra întregii organizații; mai exact, acesta are un impact asupra: 

• filosofiei de management și afaceri; 

• structurii organizatorice; 

• culturii în cadrul organizației; și 

• instrumentelor necesare de planificare și control. 

 

2.2 Principii și obiective  

PMI încearcă să consolideze funcționarea democratică, eficientă și eficace a guvernului (municipal)1. 

Pe scurt, PMI se bazează pe trei obiective, cinci principii și șapte etape. 

Scopuri ale PMI  

Întărirea poziției consiliului local Crearea de informații face posibilă guvernarea 
pe baza deciziilor de politică strategică. Acest 
lucru permite consiliului local să judece mai 
bine rezultatele, deoarece este oferită o 
perspectivă în efectele și eficacitatea unei 
politici 

 Control crescut al organizării municipale Managementul integrat, controlul concentrat 
pe rezultat, indicatori (efect), măsuri calitative. 
Toate acestea conduc la creșterea promp-
titudinii.  

Accentul pus pe client Flexibilitate organizațională, delegarea de 
responsabilitate, focalizare externă 

                                                        
1 Proiectul se axează pe nivelul politic care este cel mai apropiat de cetățean, dar PMI poate fi, de asemenea, utilizat la alte 
niveluri politice, cum ar fi ministere și guvernarea regională. 

2. Instrumentul de Management al Policilor Publice (PMI) și 

buna guvernare  
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Aceste obiective pot fi atinse prin următoarele cinci principii: 

- Concentrare și control privind politicile administratorilor; 

- Responsabilitate generală pentru management; 

- Rezultate prin acorduri clare; 

- Descentralizarea puterilor; și 

- Revizuire periodică și răspundere. 

 

Șapte etape ale PMI  

Realizarea acestor principii va fi atinsă prin următoarele șapte etape:  

 Cele șapte etape ale PMI  

1 Traducerea dorințelor politice într-un plan 

multianual concret de politici  și buget 

Planurile făcute de reprezentanții politici 

trebuie să fie traduse într-un plan de politici 

multi-anual, inclusiv un buget multi-anual. 

Acest plan de politici este o schiță brută și 

descrie efectele dorite și obiectivele.  

2 De la planuri de politici și un buget multi-

anual, prin intermediul unor planuri de 

departamente și de sector, la un buget anual 

de performanță 

Departamentele sunt responsabile pentru 

realizarea obiectivelor și efectelor stabilite în 

planurile de politici adoptate, precum și 

pentru traducerile activităților într-un buget 

anual de performanță prin intermediul 

propunerilor de buget separate.  

3 Adaptarea organizației pentru punerea rapidă 

în aplicare a politicilor și îmbunătățirea 

furnizării de informații  

O schimbare organizațională care vizează 

punerea în aplicare a politicii și comunicarea.   

4 Dezvoltarea rapoartelor executive și a 

managementului intermediar 

Prin creșterea fluxului de informații, 

organizația - și managementul - pot fi sub 

control și se pot adapta mai repede la mediul 

în schimbare. 

5 Dezvoltarea raportului anual și situația 

financiară ca instrumente de politici 

Utilizarea raportului anual și a situației 

financiare ca mijloace ale politicii. Diferența 

dintre situație și raportul anual se poate folosi 

ca informație pentru o nouă politică.  

6 Dezvoltarea standardelor (de afaceri) și 

indicatorilor (administrativi)  

Prin intermediul unor standarde și indicatori 

se poate reflecta mai ușor cu privire la 

organizație și se poate determina eficiența 

acesteia. 
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7 Dezvoltarea unui instrument de evaluare a 

impactului social 

Politica în municipalități conduce la un impact 

asupra comunității; în scopul de a cunoaște 

impactul acesta trebuie să fie măsurat. 

 

Figura următoare prezintă conexiunea dintre cele șapte etape, în ceea ce privește intervalul de 

control al administrației publice și al autorităților locale: 

 

 

2.3 PMI și buna guvernare 

Buna guvernare este bine stabilită în cadrul societății occidentale și promovată de instituții de 

renume mondial cum ar fi Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și 

Banca Mondială. Nu există o definiție clară, acceptată a bunei guvernări, dar există realitatea 

faptului că buna guvernare are o influență fundamentală asupra democrației și direct asupra 

calității vieții cetățenilor. Buna guvernare poate fi văzută ca element esențial pentru 

democrațiile puternice; guvernele crează condițiile în care administrațiile, piețe, organizațiile 

private și societatea civilă operează. 

Multe dintre aceste criterii urmează același set de reguli și pot fi înțelese prin următoarea diagramă: 
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Buna guvernare nu poate fi realizată instantaneu; este un proces care se desfășoară pe o serie de 
niveluri ale societății și implică o schimbare culturală și comportamentală. În timp ce PMI nu dă 
o bună guvernare printr-o schiță clară, acesta ajută valorile să evolueze: 
 

1) Prin optimizarea organizării și făcând-o să țintească înspre rezultat se poate îmbunătăți 

eficacitatea și eficiența. Creșterea eficienței poate duce, de asemenea, la o reacție mai 

bună. 

2) Prin stabilirea de acorduri dure și prin traducerea politicii în planuri, organizația poate 

realiza o atitudine mai responsabilă. Mai ales în cazul în care performanța este bine 

masurată. 

3) Creșterea streaming-ului (fluxului) de raportare și informare poate face organizația să 

devină mai transparentă. Un volum mai mare de informații devin mai disponibile pe 

scară largă. 

4) Prin planuri de politici, acorduri clar definite și o transparență sporită, organizația poate 

fi făcută responsabilă.. 

5) Prin aceasta, organizația devine, de asemenea, mai mult orientată înspre consens, în 

timp ce sunt disponibile mai multe informații. Cu cât mai mulți oameni știu și sunt 

implicați, cu atât mai mult este nevoie de un consens. 

6) Prin orientarea către client, organizația poate deveni echitabilă și favorabilă incluziunii.  

7) Crește ratele de participare ale cetățenilor. 

8) Fiind mai responsabilă și mai transparentă, organizația devine mai eligibilă să respecte 
legea și să depună eforturi pentru o entitate juridică fără prejudecăți. 

 
Cele mai importante ipoteze ale bunei guvernări sunt enumerate în Carta Albă a UE asupra 
bunei guvernări2: 
 Transparență 

 Participare 

                                                        
2COM(2001) 428 final – Jurnalul Oficial C 287 of 12.10.2001. Vezi de asemenea și: 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_en.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=428
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_en.htm
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 Responsibilitate  

 Efectivitate  

 Coerență 

Consiliul Europei a elaborat 12 principii ale bunei guvernări la nivel local, acesta fiind de cele 
mai multe ori nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni. Aceste 12 principii sunt: 

1. Alegeri corecte, reprezentare și participare  

2. Capacitate de reacție  

3. Eficiență și efectivitate  

4. Deschidere și transparență  

5. Statul de drept 

6. Comportament etic  

7. Competență și capacitate 

8. Inovare și deschidere către schimbare 

9. Sustenabilitate și viziune pe termen lung 

10. Management financiar sănătos 

11. Drepturi ale omului, diversitate culturală și coeziune socială 

12. Responsabilitate  

 
Consiliul Europei furnizează mai multe instrumente pentru implementare ce pot fi găsite aici: 
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strategy_Innovation/12principles_en.asp 
 
Ce rezultă din evaluarea PMI în relația cu buna guvernare este că nu există o relație unul-la-unul 

între diferite principii PMI și buna guvernare. Transpunerea politicilor publice în planuri poate 

îmbunătăți reponsibilitatea, dar și transparența. Includerea de standarde și indicatori din mediul 

de afaceri poate duce la mai multă eficiență, dar și la o rată de participare publică și la orientare 

spre client. Creșterea participării și orientarea organizației către client poate duce la un tip de 

autoritate publică care să se bucure de mai multă încredere, transparență, legitimitate ceea ce va 

duce la îmbunătățirea procesului democratic. Decidenți mai responsabili fac și organizația să fie 

perceputa ca fiind mai echitabilă, mai curată  și duce la reducerea corupției. Elemente ca 

managementul financiar sănătos, sustenabilitate și viziunea pe termen lung sunt sprijinite de 

PMI și își vor dovedi valoarea în practică. Astfel,  devine clar că PMI face legătura cu buna 

guvernare în general și, mai specific, cu buna guvernare de la nivel local și contribuie la buna 

guvernare prin mijloace multiple, în cele din urmă contribuind la o organizație sustenabilă.  

 

 

2.4 Întrebări pentru testare 

 

1. Care sunt cele scopuri ela PMI?  

 

2. Cum pot fi atinse obiectivele?  

 
3. Care valori ale bunei guvernări se pot dezvolta după implementarea PMI? 

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strategy_Innovation/12principles_en.asp
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3.1 Situația națională anterioară implementării proiectului  

România a beneficiat de finanțare din partea UE și de scheme guvernamentale de co-finanțare, în 

scopul de a îmbunătăți performanța administrației publice, atât în perioada de pre-aderare și 

după aderarea la UE în anul 2007. Îmbunătățirea structurală și de proces a managementului 

politicilor publice și creșterea calității serviciilor publice, în timp ce se efectuează un proces de 

descentralizare, au fost obiectivele asumate în cadrul domeniilor de intervenție cheie pentru 

finanțare. 

Modernizarea administrației publice se află în aceeași poziție ca și alte domenii care au fost 

planificate pentru a primi masive finanțări din partea UE. În acest moment există o infuzie de 

documente de planificare a politicilor la nivelul administrațiilor centrale și locale. Cu toate 

acestea, există foarte puține informații cu privire la rezultatele reale ale acestor planificări. 

Există și mai puține informații despre efectele evaluărilor intermediare sau impactelor 

intermediare ale proiectelor deja finanțate. 

Ce este de fapt prolifică este "ideologia de dezvoltare" și planificare, în timp ce prea puțin efort 

este alocat pentru a valorifica lecțiile învățate și proiectele din anii de pre-aderare și primii ani 

post-aderare. Mai multe studii privind punerea în aplicare de către UE a programelor de 

asistență pentru dezvoltare explică de ce așteptările ridicate cu privire la rezultatele de finanțare 

ale UE nu s-au adeverit (administrația publică este un sector aflat în centrul acestor analize): 

“Întregul proces de elaborare a politicilor sectoriale, care urmau a fi afectate prin alocarea de 

fonduri, nu este monitorizat de-a lungul tuturor etapelor sale; cu referire la finanțarea UE, UE și 

guvernul național monitorizează atent indicatorii de intrare, și monitorizează mult mai puțin 

indicatorii de impact. Acesta este motivul pentru care obținem o varietate de rapoarte privind 

regimul juridic al unor sectoare, sau "țara legală", și prea puțin privind "țara reală”.” 

Mai multe domenii au fost asociate cu indicatori îmbunătățiți, dar au înregistrat regres după 

primii ani de la aderare; performanța administrațiilor publice este unul dintre ele. 

Actori strategici (instituții și poziții noi în administrație) au fost creați, înainte de aderarea la UE 

și după aceea, dar lipsesc stimulentele pentru integrarea lor și generarea de dezvoltare. 

Unul dintre paradoxurile principale în urma aderării din anul 2007 este faptul că UE rămâne 

autoritatea și motorul cel mai legitim pentru îmbunătățirea politicilor publice. Asta în timp ce 

studiile arată că politicile interne s-au dovedit a avea un impact mult mai mare; de exemplu, 

indiferent de cerințele și finanțarea UE, au fost obținute rezultate bune privind transparența și 

includerea minorităților etnice.  

Există o mulțime de stimulente pentru planificare (finanțare pentru strategii centrale și locale) și 

instrumente de dezvoltare (training-uri, studii, ateliere și alte evenimente), dar evaluarea reală 

3. Relevanța PMI la nevoile și constrângerile specifice ale 

administrației publice din România  
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și follow-up-ul rămân ascunse pentru acțiunile viitoare; prin urmare, beneficiarii principali ai 

finanțării ramân nemotivați. 

3.2 Diviziunea administrativă a României  

Administrația din România este relativ centralizată iar subdiviziunile administrative sunt, prin 

urmare, destul de simplificate. 

• Conform Constituției din România, teritoriul său este organizat administrativ în comune, orașe 

și județe;  

• La nivel județean: 41 de județe și un oraș cu statut special (București, capitala națională); 

• La nivel de oraș / comună: 103 orașe și 211 alte orașe mici (pentru zonele urbane), și 2827 

comune (pentru zonele rurale). Statutul de oraș-municipiu este acordat orașelor mai mari, dar 

nu dă puteri mai mari administrațiilor acestora. 
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3.3 Reprezentarea publică  

Autoritățile publice locale care își exercită autonomia locală sunt reprezentate de: 
• Primar și Consiliul Local în calitate de autorități publice în comune și orașe, aleși, în 
conformitate cu prevederile legii, de către cetățenii locali; 
• Președintele și Consiliul Județean (autorități publice, aleși, în conformitate cu prevederile legii, 
de către cetățenii locali, coordonează activitatea consiliilor comunale și orășenești în vederea 
realizării serviciilor publice de interes județean); 
• Instituția Prefectului: reprezentantul Guvernului la nivel local. Guvernul numește un prefect în 
fiecare județ și în municipiul București. 

3.3.1 Identificarea punctelor slabe ale autorităților publice locale:  

Principalele puncte slabe identificate pentru autoritățile publice locale române3: 

• Subestimarea efortului necesar pentru a aduce în față propuneri de reformă bine documentate; 

• Deficiențe semnificative ale mai multor autorități din administrația publică în elaborarea de 

politici publice: consultări insuficiente cu părțile interesate, întârzieri în planificarea și 

pregătirea legislației, care afectează grav punerea în aplicare a politicilor sectoriale; prea multe 

amendamente aduse legislației, care pot duce la instabilitate legislativă; 

• Capacitatea redusă de a aplica noile metodologii și de a respecta noul cadru legislativ stabilit; 

• Informațiile de management pentru a sprijini luarea deciziilor, precum și pentru a evalua 

progresele realizate, sunt foarte limitate. De exemplu: sistemele informatice necesare pentru a 

urmări rezultatele și îmbunătățirile rezultatelor nu există; 

• Eficiența scăzută a instituțiilor publice datorită: competențelor insuficiente ale personalului la 

diferite niveluri din ierarhie (lipsa de sprijin pentru dezvoltarea competențelor în ultimii ani), 

cultură limitată în utilizarea practicilor moderne de management, inclusiv monitorizare și 

evaluare, și sisteme operaționale și proceduri greoaie și neadecvate, agravate de o structură de 

organizare non-optimă;  

• Eficiența slabă a serviciului livrat datorită: relației slabe între cetățeni și instituțiile care ar 

trebui să ofere servicii orientate către client și servicii necorespunzătoare pentru clienți: 

cetățenii nu sunt mulțumiți de perioada lungă de timp și numărul mare de etape în procesul de 

aplicare pentru a accesa servicii publice de bază;  

• În sectoarele prioritare: competențe inadecvate / neclare între diferitele niveluri, transfer 

incomplet al puterii de decizie și a resurselor financiare, pregătire și resurse insuficiente pentru 

a oferi servicii de calitate la nivel local;  

                                                        
3 Identificate înaintea stabilirea strategiei pentru Programul Operațional Dzvoltarea Capacității Administrative (PO 

DCA) 

http://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//capacitate/00000034/58as9_OPACD_revised_official_proposal_

ENG,_26.09.2007.pdf 

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/capacitate/00000034/58as9_OPACD_revised_official_proposal_ENG,_26.09.2007.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/capacitate/00000034/58as9_OPACD_revised_official_proposal_ENG,_26.09.2007.pdf
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3.4 Contribuția PMI la depășirea punctelor slabe  

Principiile directoare pentru ca autoritățile publice locale4  să atingă performanțe mai bune sunt: 

Participarea 

Guvernul recunoaște că reformele pot fi realizate numai prin dezvoltarea de parteneriate între 

părțile interesate care împărtășesc un obiectiv final comun. În consecință, necesitatea de a 

sprijini crearea unor rețele și grupuri de coordonare pentru a supraveghea eforturile de reformă 

este recunoscută. Reformele înșiși recunosc importanța comunicării și a strategiilor de 

consultare în progresul reformei bazate pe politici. Scopul final este de a câștiga un nivel mai 

ridicat de încredere din partea cetățenilor, prin impactul asupra funcționării instituțiilor și prin 

îmbunătățirea receptivității la nevoile publice. Toate acestea au un impact semnificativ pozitiv 

asupra dezvoltării socio-economice; 

Raționalizarea 

Intervențiile anticipate sunt de așteptat să ducă la raționalizarea structurilor - adică la crearea 

de noi structuri, modificarea structurilor existente și desființarea unor structuri sau straturi din 

cadrul structurilor - ca parte a unei dorințe de simplificare a proceselor. În sensul cel mai larg, 

raționalizarea se referă la o schimbare fundamentală în relația dintre administrația centrală și 

locală, care să conducă la o administrație locală mai receptivă și împuternicită pentru a satisface 

nevoile cetățenilor; 

Eficiența 

O îmbunătățire reală și substanțială în furnizarea eficientă a serviciilor publice descentralizate la 

nivel local, în special în sectoarele prioritare. Îmbunătățirea eficienței este, de asemenea, căutată 

la nivelul administrației centrale. Se anticipează că eficiența va fi derivată atât dintr-o: 

(1) scădere a consumului de resurse; cât și  

(2)dintr-o creștere cantitativă și calitativă a producției, fără o creștere comparativă a resurselor; 

Durabilitate 

Intervențiile se bazează pe o combinație adecvată a schimbării procesului, structurii și 

capacității de dezvoltare. 

Buna guvernare 

Nu în ultimul rând, există încurajare de a urma inițiativele care favorizează cele mai bune 

practici transnaționale / transregionale referitoare la schimbul de bună guvernare. 

 

3.5 Administrația publică din România și rolul potențial al PMI 

Creșterea transparenței și eficienței administrației publice în România este legitimă deoarece 

este unul dintre principalele mijloace de a ajunge la performanță economică și crearea de locuri 

de muncă. Criza economică și salariile tăiate ale funcționarilor publici precum și rata scăzută de 

                                                        
4 Programul Operațional Dezvoltarea Administrației Publice  
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absorbție a fondurilor UE fac ca procesul de atingere a unei mai mari performanțe a serviciilor 

publice și mai dificil. Planul Național de Reforme Economice 2011-2013, Strategia Națională 

Anticorupție 2012-2015, Strategia Națională de Evaluare, Strategia de Reformă a Administrației 

Publice și Strategia de Dezvoltare a Funcției Publice - subliniază necesitatea de a interveni 

pentru a obține o administrație publică mai profesionistă, mai responsabilă și mai transparentă 

atât la nivel central cât și local. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de reforme planificate pe 

termen scurt și mediu. 

Așa cum s-a descris mai sus, structura guvernului local diferă de structurile locale din Țările de 

Jos. Cu toate acestea, obiectivele și principiile PMI se potrivesc cu fiecare administrație publică. 

Principala diferență față de sistemul politic local olandez se referă la primarul ales (în Țările de 

Jos este numit de Guvern), precum și la rolul și funcția Prefectului, care funcționează ca un 

reprezentant al guvernului central la nivel județean și supraveghează actele juridice ale 

administrațiilor publice locale. În vreme ce în Țările de Jos cetățenii votează programul 

partidelor politice, cetățenii din România votează, de asemenea, pentru programul politic al unui 

primar. Legătura directă între primarul ales și cetățeni face și mai esențial ca planurile făcute de 

reprezentanții politici să fie traduse într-un plan de politici multi-anuale, inclusiv un buget 

multi-anual. Acest plan de politici este o schiță brută și descrie efectele și obiectivele dorite. 

Acest mod de lucru va contribui la eficiența politică, previne obiectivele politice nerealiste și 

existența cetățenilor dezamăgiți și evită lipsa de încredere în politică. PMI, ca atare, va contribui 

la crearea de echilibru între politicienii aleși și administrația publică, necesar pentru a traduce 

dorințele politice în politici concrete.   

3.6 Analiza problemelor care urmează să fie abordate de către PMI 

Performanța efectivă a reformelor menționate în documentele de politici (vezi 2.4) de mai sus 

arată că unele rezultate au fost atinse până în 2012. Un neajuns care merită menționat este 

faptul că aceste rezultate au fost recunoscute și valorificate într-un mod fragmentat și nu sunt 

supuse unei abordări integratoare și calitativă, în scopul de a spori transparența și eficiența. 

Barometrul Global al Corupției din 2010 arată că 87% dintre respondenții români consideră că 

nivelul corupției a crescut în ultimii 3 ani, în timp ce doar 7% apreciază măsurile guvernului de a 

lupta împotriva corupției ca fiind eficiente. Nivelurile de încredere în cadrul reprezentanților 

instituțiilor publice tind să fie mai mari în ceea ce privește autoritățile locale. În ciuda 

disponibilității de finanțare, a rezultatelor obținute și a reglementărilor în vigoare, există numai 

dovezi izolate privind realizarea unei bune coordonări între strategiile de politici, planificare, 

finanțare și termene. Acest lucru ne duce cu gândul la faptul că pot fi obținute rezultate bune - 

rezultate care sunt acționate prin stimulente; totuși, anumite elemente lipsesc și împiedică 

transformarea lor într-un fapt național semnificativ. 

O listă scurtă a celor mai importante probleme ale administrațiilor publice din România5: 

• Costuri ridicate de funcționare a administrațiilor publice din România, mai ales în comunitățile 

și orașele mici; 

• Fonduri puține de investiții disponibile la nivelul comunităților și orașelor mici; 

• Calitatea redusă a serviciilor publice pentru aceeași categorie; 

                                                        
5 Semnalate parțial de UCRAP 
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• Nivelul scăzut de fonduri UE atrase de aceeași categorie; 

•Politici personale și o valorificare a oportunităților de formare profesională 

necorespunzătoare; precum și 

• Procesul politicilor este destul de influențat politic, în loc să includă decizii ale unor funcționari 

publici profesioniști. 

Acesta are ca scop furnizarea și implementarea unui model care s-a dovedit a fi de succes de 

asistare a administrațiilor publice. În scopul de a: 

• ajunge la niveluri mai ridicate de responsabilitate și eficiență, 

• îmbunătăți procesul de elaborare a politicilor, 

• îmbunătăți buna guvernare. 

The model introduces, enhances and secures strategic planning, performance measurement & 

evaluation, human resource management. 

 

3.7 Întrebări pentru testare 

1. Care sunt punctele slabe la care PMI contribuie?  

2. Care din punctele slabe identificate se aplică și organizației dumneavoastră?  
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Răspunsuri secțiunea  2.4 

Răspuns 1: 

1. Întărirea pozițeii consiliului local  

2. Creșterea controlului organizației municipale  

3. Creșterea concentrării asupra clientului  

 

Răspuns 2: 

Prin aplicarea următoarelor principii:  

1. Concentarea și controlul asupra descrierea politicilor de către administratori  

2. Răspunderea generală pentru management  

3. Responsabilitate orientată către rezultate obținute prin acorduri clare  

4. Descentralizarea puterilor și 

5. Revizuirea periodică și responsabilitate  

 

Răspuns 3: 

Următoarele valori:  

1. Responsabilitate crescută 

2. Atitudine caracterizată de capacitate de reacție a organizațeii  

3. Mai multă transparență a organizației  

4. Organizație mai responsabilă  

5. Organizație mai orientată către obținerea de consens  

6. Mai multă echitate și inclusivitate  

7. Creșterea participării cetățenilor  

8. Organizațiile devin mai capabile să acționeze conform legii  

Răspuns secțiunea 3.7 

Răspuns 1: 

a. Participare 

b. Raționalizare  

c. Eficiență  

d. Sustenabilitate  

e. Buna guvernare  

 

Răspuns 2: 

Aplicați lista punctelor slabe din paragraful  3.3.1. 
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Partea II: Cele șapte etape ale PMI 
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In PMI pot fi distinse șapte etape. Aceste etape sunt expuse grafic mai jos:  

 

1.  Cele șapte etape ale PMI 
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Etapele PMI diferă în funcție de ierarhia organizației în care este aplicat. Trei nivele se disting. 

Diferența între aceste nivele stă parțial în nivelul detaliului informației și parțial în frecvența cu 

care informația este obținută și prezentată: 

 

Nivelul politic  

Acesta este nivelul la care primarul și consiliul local acționează. Aici informația se prezintă într-

un format abstract și vizează o perioadă îndelungată. Acest nivel are de-a face cu dorințele 

politice, viziunea primarului și a consiului local pentru următorii ani și realizarea dorințelor 

politice și a unei viziuni.  

 

Nivelul managmentului 

Acesta este nivelul administratorului public și a echipei de management a autorității publice. 

Aici, informația abstractă de la nivelul politic este tradusă în date mai concrete, la scară anuală. 

Acest nivel se referă la planuri și bugete anuale și responsabilitatea asupra acestora ulterioară.   

 

Nivelul organizațional  

Acesta este nivelul în care vorbim despre departamente și angajați ai institușii publice locale. 

Aici informația este tradusă concret, în special cu concentrarea asupra unei părți a organizației: 

un departament specific, arie de politică publică sau proiect. Planurile pentru aceste 

departamente specifice, ale politicilor publice și ale proiectelor sunt realizate anual, dar 

raportarea se poate face de mai multe ori pe an.  

 

2. Diferitele nivele în interiorul autorității publice  



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

25 

 

Etapele PMI diferă ca și perspectivă în timp. Primele etape se referă la planificare. Asta înseamnă planuri pe care muncipalitatea le are pentru 

următoarea perioadă – anii care urmează. Ultimele etape se referă la controlul ulterior. Asta înseamnă responsabilitate în realizarea planurilor și a 

bugetelor pentru anii urmptori. Diagrama de mai jos arată etapele PMI ca plasare în timp:  

 

Calendar 

PMI  
                                                                                                  

                                                                                                    

Document PMI  Frecvență  Ianuarie 
Februari

e 
Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octobrie Noiembrie Decembrie 

Strategia de 

dezvoltare 

O dată la 4 

ani  
                                                                                                

Plan de politică 

multi-anuală  
Anual                                                                                                 

Planuri de proiect 

anuale  

Anual, per 

proiect  
                                                                                                

Primul raport de 

progres  

Anual, per 

proiect  
                                                                                                

Al doilea raport de 

progres 

Anual, per 

proiect 
                                                                                                

Raport anual Annual                                                                                                 

Raport de politică 

multi-anuală  

O datăl a 4 

ani 
                                                                                                

                                                                                                    

                                                      Nivel organizațional – strângere de date  și elaborarea documentelor de politici publice       

3. Planificare și control  



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

26 

 

                                                      
Nivelul de management al autorității publice locale – acord asupra documentelor de politici publice 

la nivleul managementului  
  

                                                      
Nivelul politic – acordul primarului și al consiliului local asupra documentelor de politici 

publice  
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Așa cum este arată și schema de mai sus, cele 7 etape ale PMI sunt interconecate unele cu altele 

într-un ciclu continuu. Ciclul PMI pornește de la etapa de planificare de la nivelul politic și 

parcurge aceeași etapă de planificare la nivelul managementului și cel organizațional. Apoi este 

demarat controlul activităților și scopurilor de la nivelul organizației li este agregat ulterior la 

nivelul managementului și în cele din urmă controlul are loc la nivelul poltici. Mai jos, cele 7 

etape sunt descrise separat în mai mare detaliu, făcând referire la cazurile celor 5 unități 

administrativ teritoriale.  

 

Etapa 1:  Transpunerea dorințelor și deyideratelor politice în planuri de 

politici publice multi-anuale și bugetare 

 

Planurile relizate de reprezentații politici trebuie transpuse în planuri de politici publice multi-

anuale  care să includă și un buget multi-anual. Acest plan de politică publică reprezintă un 

rezumat grosier ce descrie efectele și obiectivele.  

 

Dorințele și dezideratele politice nu sunt de multe ori clar deslușite. Pe parcursul alegerilor, 

primarul și consilierii locali își prezintă programele politice proprii. Aceste programe conțin 

dorințele și dezideratele politice ale acestora. După perioada alegerilor, aceste dorințe politice ar 

trebui transpuse într-un document pe baza căruia managementul și organizația să își poată 

începe munca pentru realizarea lor.   

 

Multe unități administrativ teritoriale au o strategie de dezvoltare – un document multi-anual cu 

detaii despre strategia unității administrativ teritoriale. Conform PMI, această strategie de 

dezvoltare ar trebui să conțină dorințele și dezideratele (multianuale) de la nicel politic. Acestea 

ar trebui detaliate în termeni de efecte concrete pentru comunitatea locală. De exemplu, în cazil 

unei politici publice în domeniul turismului, strategia de dezvoltare ar trebui să descrie numărul 

de turiști pe care unitatea administrativ teritorială vrea să îi atragă. Acesta este ultimul efect pe 

care unitatea administrativ teritorială dorește să-l atingă în cazul domeniului turismului.  

 

Strategia de dezvoltare ce conține dorințele și dezideratele politice este ulterior transpusă într-

un plan de politică publică anuală (pentru a vizualiza un exemplu, dați click aici) 6. Acest plan de 

politică multi-anuală se axează pe următorul an, dar oferă de asemenea și o perspectivă asupra 

următorilor 3 sau 4 ani. În acest plan de politică publică a unității administrativ teritorială sunt 

descrise planurile care se doresc a fi realizate prin exprimarea dorințelor și dezideratelor 

politice. De exemplu, din nou, pentru domeniul turismului, planul de politică publică descrie cum 

ar trebui să crească numărul de turiști în următorii ani, ce activități ar trebui să implementeze 

unitatea administartiv teritorială pentru a obține o creștere a numărului de turiști și bugetul 

necesar pentru a performa aceste activități.  

                                                        
6 Pentru un exemplu din Prundeni, dați click aici  

4. Ciclul PMI  
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Pee scurt, planul de politică publică multianuală descrie planurile unității administrativ 

teritoriale și furnizează răspunsuri la următoarele întrebări:  

1. Ce dorim să realizăm?  

2. Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?  

3. Cât ne costă?  

 

Etapa 2: De la planuri de politică publică și buget multi-anual la planuri 

departamentale și sectoriale și la un buget al performanței anuale  

Departamentele sunt responsabile pentru realizarea obiectivelor și efectelor stabilite în 

planurile de politică adoptate și în translatarea activităților într-un buget al performanșei anuale 

prin mijloace ca propuneri separate de bugete.  

 

Această a doua etapă a PMI transferă planificarea activităților și a bugetelor de la nivelul politic 

și al managementului la cel organizațional. Aici, varietatea de obiective, activități și bugete sunt 

traduse în planuri și bugete per departament și per proiect. Această etapă conține astfel două 

tipuri de documente.  

 

Primul tip de document este planul departamental7 (vezi formatul aici). Acesta este un 

document ce descrie activitățile și bugetele pentru departamente specifice din cadrul 

organizației. Acest plan departamental acoperă perioada de un an. Acesta descrie, corelează 

obiectivele și bugetele la nivelul întregii organizații (așa cum este descris în planul de politică 

publică multi-anuală), precizează ce activități specifice va performa departamentul în următorul 

an, ce angajați din cadrul departamentului sunt responsabili pentru aceste activități și care este 

bugetul pentru acestea. Aceasta îi permite managerului de departament să-și conducă 

departametul și să stabilească priorități, pe baza celor stabilite la nivelul politicii și a 

managementului.  

 

Al doilea tip de document în această etapă este planul de proiect8 (vezi planul de proiect al mun. 

Piatra Neamț aici. În planul de politică multi-anual obiectivele sunt deseori translatate în 

proiectele concrete ce trebuie implementate. La nivelul organizațional, este necesar ca aceste 

proiecte să aibă un plan anual propriu. În acest plan, etapele activităților proiectului sunt 

planificate în timp și le sunt alocate angajați responsabili cu implementarea și bugete specifice. 

Acest lucru face posibilă managerierea proiectelor spcifice.  

 

Etapa 3:  Adaptarea organizației pentru livrarea promptă a politicilor publice 

și îmbunătățirea furnizării de informații  

 

A treia etapă nu are o serie de documente specifice și este mai degrabă concentrată pe 

schimbarea comportamentala în interiorul unei organizații. Documentele descrise în etapele 1 și 

2 au scopul de a influența modalitatea în care munca este organizată.  Sarcinile și 

responsabilitățile angajaților ar trebui să depindă de planurile ce sunt menționate în strategia de 

dezvoltare, în planul multi-anual de politică publică și în planurile de proiect. Promocarea etapei 

                                                        
7 Vezi planul departamental al mun. Satu Mare aici. 
8 Vezi de asemenea planul de proiect al Centrului de Informare Tursitică din Piatra Neamț aici.  
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3 constă în a ne asigura că aceste planuri sunt transferate în comportamente concrete. Am putea 

chiar afirma că etapa 3 este crucială pentru PMI. Aceasta este etapa unde ce poate  face 

diferența!  

 

O responsabilitate importantă o are în etapa 3 managerul (de departament) și angajații săi. 

Managerul ar trebui să facă delegări clare către angajați referitor la care sunt sarcinile 

importante la nivelul departamentului, dar și la nivelul fiecărui angajat. Angajatul trebuie să știe 

care sunt așteptările managerulu cu privire la munca sa. Aceste delegări clare permit și 

angajatului să-și prioritizeze diversitatea sarcinilor proprii. Documentele de planificare ajută 

angajatul să decidă ce activități au prioritate mai mare și care nu sunt prioritae. Se poate de 

asemenea ca anumite activități să nu mai fie necesare, deoarece s-a produs o modificare în 

dorințele și dezideratele politice și/sau în obiectivele organizaționale. Înlăturarea acestui tip de 

activitate inutilă va ajuta organizația să devină mai eficientă.  

 

Un alt aspect al etapei 3 îl constituie îmbunătățirea furnizării de informații. În documentele de 

planificare din etapeld 1 și 2 sunt menționați mai mulți indicatori. Acești indicatori arată ce 

dorește municipalitatea să realizeze și ce va face pentru a realiza aceste lucruri. În documentele 

de control ale etapelor 4 până la 7, autoritățile publice locale raportează pe baza acestor 

indicatori. În etapa 3 provocarea este ca acești indicatori să fie accesați. De exemplu, dacă 

autoritatea publică locală dorește ca numărul de turiști să crească (unul din indicatorii utilizați 

în cazul mun. Piatra Neamț), trebuie prin urmare sp se gândească la cum numprul de turiști 

poate fi măsurat. În acest caz este nevoie de date statistice de la nivel județean. Dar poate în 

anumite cazuri, autoritatea publică locală ar trebui să strângă informații pe cont propriu. 

colectarea concretă de informații este ceea ce este necesar în etapa 3.  

 

Etapa 4:  Elaborarea de rapoarte intermediare și executive  

 

Prin creșterea fluxului de informații, organizația - și managementu – pot deține un mai bun 

control și se poate adapta mai repede la mediul în continuă schimbare. La nivelul unei 

organizații, managerii departamentali și managerii de proiect ar trebui să obțină informațiile 

intermediare cu privire la progresul activităților. Aceste informații sunt necesare pentru a 

manageria propriile departamente sau proiecte și pentru a lua decizii informate. Cu alte cuvinte, 

informația ar trebui să îi ajute să dețină un mai bun control.  

 

De multe ori, acest tip de informație este disponibilă destul de frecvent. Conform PMI, un raport 

de progres intermediar ar trebui să fie disponibil cel puțin de două ori pe an. Acest tip de 

informație are ca destinatar principal managerul de proiect, dar poate fi utilizată și pentru a 

raporta către management.  

 

Deoarece aceste rapoarte intermediare sunt omoloagele planurilor anuale departamentale și a 

planurilor de proiect, pot exista doua tipuri ale acestor documente. În primul rând, există 

rapoarte departamentale intermediare ce descriu progresul ativităților și a bugetelor unui 

anumit departament. În al doilea rând, există de asemenea rapoarte intermediare ce descriu 

progresul activităților și a bugetelor pentru un singur proiect (pentru exemplul Centrului de 

Informare Turistică al mun. Piatra Neamț, vezi  aici). 
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Etapa 5:  Elaborarea raportului anual și al declarației financiare ca 

instrumente de politică publică  

Utilizarea raportului anual și a declarației financiare ca instrumente de politică publică. 

Distincția între declarația și raportul anual face posibil ca inputul obșinut să fie utilizat ca date 

de intrare pentru o politică nouă.  

 

Pe baza documentelor de control a organizației, rapoartele intermediare departamentale și 

rapoartele intermediare ale proiectelor, se realizează un document de monitorizare la nivelul 

întregului management al unității administrativ teritoriale. Dacă rapoartele intermediare se 

concentrează pe o parte specifică a unei politici publice, a unui departament sau proiect, aceste 

așa numite rapoarte anuale acoperă întreaga activitate de politici publice a unității administrativ 

teritoriale. Raportul anual este elaborat cât de curând posibil după finalizarea anului asupra 

căruia se face raportarea. Raportul anual, analog planului de politică multi-anuală, utilizează trei 

întrebări9:  

 Ce am realizat?  

 Ce am făcut pentru a realiza ce ne-am propus?  

 Cât a costat?  

Pentru a vizualiza un exemplu din Prundeni, dați click aici. 

 

Etapa 6:  Elaborarea de standarede (specifice mediului de afaceri) și indicatori 

(administrativi)  

Prin mijloace ca standarde și indicatori, devine mai ușor să se ia decizii și să se determine 

eficiența organizației.  

 

Ultimele etape ale PMI, respectiv 6 și 7, se referă ambele la nivelul de control politic. În aceste 

etape, nivelele politic, anume primarul și consiliul local primesc informația care îi ajută să dețină 

controlul întregii unități administrativ teritoriale. Totuși, ceea ce acoperă etapele 6 și 7 

reprezintă oarecum lucruri diferite.  

 

Datele care sunt colectate în etapa 6 acoperă eficiența unității administrativ teritoriale. Aceaste 

informații reflectă dacă organizația furnizează activitățile de care este responsabilă într.un mode 

eficient și dacă bugetele sunt cheltuite chipzuit. Aceste informații sunt extrase din rapoartele 

anuale a mai multor ani. Totuși, este deseori complimentată de chestionare specifice ce măsoară 

eficiența organizației. Pentru a realiza aceste chestionare în mod consecvent, este important să 

fie desrise anumine standarde (specifice mediului de afaceri) dar și indicatori (administrativi) 

pe baza cărora perormanța unității administrativ teritoriale este măsurată.  

 

Aceste chestionare ce privesc eficiența unității administrativ teritoriale nu sunt realizate anual, 

dar cel puțin o dată înaintea fiecărei competiții electorale. Acestea pot furniza date de intarre 

pentru  noua strategie de dezvoltare i pentru politicile publice din anii următori.  

 

                                                        
9 Pentru un alt exemplu, vezi raportul anual al mun. Piatra Neamt cu privire la proiectul în domeniul turismului aici. 
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Etapa 7:  Elaborarea unui instrument entru evaluarea impactului social  

 

Politicile publice din unitățile administrativ teritoriale au impact asupra comunității, iar pentru a 

cunoaște impactul, acestea trebuie măsurate.  

 

Etapa 7 este destul de similară etapei 6. Principala diferență este că focusul este asupra efectelor 

politicilor publice asupra comunității locale. În etapa 1 sunt descrise efectele dorite ale 

politicilor publice. În etapa 7 aceste efecte trebuie măsurate și raportate nivelului politic al 

organizației: primarului și consiliului local. Instrumntul utilizat în această etapă ar trebuie de 

asemenea stabilit cel puțin înaintea fiecărei competiții electorale. Aceasta este de asemenea un 

tip d einformație ce poate reprezeta date de intrare importante pentru noile politici publice ce 

sunt descrise în noile startegii de dezvoltare, în planurile multi-anuale etc. Această etapă face ca 

PMI să aibă un caracter ciclic.   
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4. Care sunt cele trei nivele ale ciclului PMI?  

 

5. Care sunt cele trei întrebări ce sunt utilizate de PMI pentru a lega scopuri, actvități și bugete?  

 

6. Ce minim de informații ar trbuie să conțină strategiile de dezvoltare conform PMI?  

 
7. Ceare sunt cele două tipuri de documente descriu conform PMI planurile și bugetul la nivelul 

unei organizații?  

 

8. Ce face etapa 4 a PMI (adaptarea organizației pentru furnizarea promptă de politici și 

îmbunătățirea furnizării de informații) diferită față de celelalte etape?  

 
 

9. Cât de des ar trebui elaborate rapoartele intermediare conform PMI?  

 

10. Care este diferența între etapa 6 și 7 a PMI?  

 

11. Puteți numi documentele PMI care ar trebui produse și frecvența lor în ciclul PMI?  

5. Întrebări pentru testare  
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Răspuns 1: 

Nivelul politic, al managementului și organizațional 

 

Răspuns 2: 

 Ce ne propunem să realizăm?  

 Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?  

 Cât costă?  

 

Răspuns 3: 

O descriere a dorințelor și dezideratelor politice ca și efecte concrete ce ar trebui realizate la nivelul 

comunității locale. 

 

Răspuns  4: 

Planul departamental și planul de proiect. Ambele au o acoperire anuală a evenimentelor. Planul 

departamental traduce planurile și bugetele la nivelul unui departament specific din cadrul organizației și 

are ca destinatar principal managerul departamentului. Planul de proiect transferă planurile și bugetele la 

nivelul unui proiect specific și are ca destinatar managerul de proiect. Ambele documente sunt parte din 

etapa 2.  

 

Răspuns  5:  

Nu existp documentele specifice conectate cu etapa 3, etapă ce este diferită față de celelalte etape. Aceasta 

are de/a face cu faptul că etapa 3 se referă la traducerea documentelor din etapele 1 și 2 în comportamente 

concrete la nivelul organizației. 

 

Răspuns  6: 

Cel puțin de două ori pe an.  

 

Răspuns 7: 

Aambele etape se concentrează pe controlul politic de la nivelul unitășii administrativ teritoriale: primarul și 

consiliul local. Totuși, etapa 6 are o concentrare internă mai acută asupra eficienței unității administrativ 

teritoriale. Etapa 7 are un focus extern mai acut, și anume asupra efectivității politicii publice implementate 

la nivelul comunității locale.   

 

Răspuns 8: 

Strategia de dezvoltare: o dată la 4 ani 

Planul de politică publică  multi-anuala: anual 

Planuri de proiect: anual 

Primul raport de progers: anual  

Al doilea raport de progres: anual 

Raport anual 

Raport de politică publică multi-anual: la fiecare 4 ani  

  

6. Răspunsuri întrebări testare  
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Partea III- Anexe 
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 Mai jos este detaliat formatul planului de politică publică precum și câteva detalii 

despre ce ar trebui să conțină. Informațiile de mai jos pot fi utilizate ca un ghid, dar 

puteți adăuga mai mult sau puțin. În cele din urmă, trebuie să fie planul de politică 

publică a organizației dumneavoastră .  

 

1. Introducere  

În această secțiune puteți scrie o introducere a planului de proiect. De ce este acesta 

elaborat, care este scopul acestuia și ce va fi tratat în planul de proiect. Utilizați acestă 

oportunitate pentru a descrie perspectiva strategică a organizației. Care sunt 

provocările pe care le înfruntă? Menționați de asmenea și care sunt punctele forte pe 

care le posedă. În general, o structură pe care o puteți considera arată astfel:  

 Discutați planul de politică publică ți conținutul acestuiaș de ce este acesta 

elaborat? Cum este elaborat? Ce strucură are?  

o Care sunt întrebările la care vom răspunde pe parcursul programului și de 

ce?  

o De ce am ales să tratăm anumite programe sau ariiș care este rațiunea din 

spatele acestei acțiuni?  

 Discutați și despre instituție. Care sunt provocările pe care le înfruntă? Care este 

starea de fapt? Care este contextul în care se dezvoltă instituția? Care sunt 

perspectivele finaciare?  

 Există  perspective naționale (financiare) ce vor afecta instituția? Va avea loc 

vreun eveniment măreț în următoarea perioadă?  

 Recapitularea rezultatelor financiare ale ultimului an.  

 

2. Prezentarea  

Aici puteți face o scurtă prezentare a celor care sunt în echipa de conducere a instituției. 

Gandiți un text care să descrie scopurile și dezideratele agreate pentru anul următor. 

Gandiți aceste lucruri din perspectiva cetățeanului, dacă el sau ea va dori să citească 

acest text și dacă va dori să citească despre persoanele responsabile. Ce va dori el/ea să 

știe?  

 

3. Date statistice  

Aici un tabel/ text poate furniza toate datele statistice de care este nevoie. Câți locuitori 

avem? Cât de mare este comunitatea? Cum arată datele demografice? Câte școli ave,? 

Câti m3 de canalizare avem etc? Aceste date pot fi utilizate și pentru a monitriza 

progresul obșinut. De exemplu:  

Formatul planului de politică publică multi-anuală  
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4. Program de politică publică  

4.1 Guvernanță  

4.2 Infrastructură  

4.3 Turism  

4.4 Timp liber, culturp și educație  

4.5 Societate, siguranță și servicii  

 

Fiecare program (4.1-4.5) ar trebui  să conțină același tip de informații și ar trebui să 

aibă aceeași structură. Este indicat să utilizați următoar 

 Introducere: despre ce este vorba în program? Cine este responsabil pentru 

progrma? De ce sunt,  de exemplu, turismul sau infrastructura importante pentru 

Prundeni? Care este contextul următorilor ani? Care vor fi schimbprile? Ce 

conșine programul, e reprezintă aria ce acoperă segmentul de turism sau timp 

liber? Politici publice curentȘ o listă a planurilor departamentale ce afectează un 

program (acestea vor fi dezvoltate mai târziu).  

- Ce vrem să realizăm: enumerați fiecare punct ce va fi tratat separat. Încercați 

să le formușați cât mai SMART posibil. Pot fi multiple obiective sau doar unul 

(sau poate niciunul?) și dați scurte explicații despre motivele pentru care 

doriși realizarea acestor lucruri. De exemplu: în 2020 vrem ca 60% dintre 

cetățenii noștri să fie relocați pe Lună. Din motive ce șin de lipsa spațiului de 

locuire, poluare și viitoare războaie mondiale, instituția noastră crede că 

Pământul nu mai este un loc sogur pentru locuire. Atfel, ne propunem să 

relocăm cei mai sănătoși și mai puternici locuitori pe Lună pentru a 

îmbunătăți rata de supraviețuire. Mai mult, creștem șansele de supraviețuire 

pentru restul de 40% de locuitori pentru că va exista sufiecientă hrană (și vor 

fi mai puține guri de hrănit) etc.  

- Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus? Reformulați pentru  fiecare 

obiectiv și descrieți cum veți realiza ce v-ați propus și cât va costa. Utilizând 

exemplul de mai sus: pentru ca organizația să realizeze ce și-a propus, vom 

investi în construirea unei rachete și vom realiza teste pentru selecția 

candidaților. Vom organiza de asemenea o loterie pentru a include și 

principiul echității (aceleași șanse pentru fiecare). Costul estimat al rachetei 

va fi de 10 milioane de euro. Acesta alocare va fi posibilă prin tăierea tuturor 

costurilor municipalității pentru următorii 5 ani. Suma de €15.000 va fi 

utilizată în plus pentru organizarea loteriei.  

- Cât va costa? Enumerați toate costurile și veniturile generate de acest 

program. Includeți detalii despre ce a fost realizat în 2014, bugetul pentru 205 

și bugetul pentru 2015-2019. Utilizați titluri și nu dați toate detaliile în 

această etapă. Acestea vor fi introduse în planurile departamentale. de 

exemplu: 
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Program 4.2 

Infrastructură  

Realizat 

2014 Buget 2015 

Buget 

2016 Buget 2017 Buget 2018 Buget 2019 

Cheltuieli 103.550 120.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

Venituri -27.850 -30.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

Balanță 75.700 90.000 85.000 85.000 85.000 85.000 

 

Mai sus sunt de exemplu trecute toate cheltuielile și veniturile asociate cu programul 

de infrastructură. În 2014 103.550 euro au fost cheltuiți pentru drumuri, iluminat 

etc. De asemenea 27.850 euro au fost colectați din taxele de parcare și din alte taxe. 

În 2015 bugetul a fost de 120.000 euro și de -30.000 euro și ulterior a scăzut din 

cauza crizei economice, care a dus la utilizarea preponderent a bicicletei.  

- Poate fi realizată o comparație între 2015 și 2016. Care sunt aspectele pe baza 

cărora bugetul a suferit schimbări. În exemplul de mai sus este vorba despre 

mai puține cheltuieli și ventituri. Acest aspect trebuie însă ilustrat.  

- În cele din urmă, putem realiza o listă a aspectelor incerte pentru următorii 

ani. Care sunt incertitudinile? Care sunt riscurile?  

 

5. Recapitulare finală  

Va fi realizată apoi o perspectivă globală asupra a tuturor programelor, asupra 

tuturor costurilor și cheltuielilor. Împreună, acestea ar trebui să cuprindă toate 

veniturile și cheltuielile pe care unitatea administrativ teritorială le anticipează 

pentru 2015.  

 

Pentru a vă întoarce șa textul inițial, click aici. 
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Primăria Prundeni dorește să devină o organizație profesionistă și competitivă care să 

se ridice șa standarde Europene prin îmbunătățirea serviciilor pe care le prestează 

cetățenilor din comunitatea sa.  

 

Politicile și măsurile de dezvoltare pe care le dorim pentru comunitatea noastră se 

doresc a fi integrate și corelate cu cele de la nivel European, orientate către dezvoltarea 

economicp, socială și culturală sustenabilă a comunei Prundeni. Viitorul dezvoltării 

comunității noastre are la bază un set de cinci politici prezentate mai jos.  

 

Introducere 
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Cerarea unui cadru adecvat pentru descentralizare a serviciilor publice calat pe nevoile locale se 

bazează pe întărirea autonomiei locale și a capacității sale de management prin crearea de 

venituri și eficientizarea managementului acestora. Având în vedere că autonomia financiară 

este acompaniată de constrangeri bugetare, de o mai mare transparență și de o aplicare eficientă 

a regulamentelor ce privesc utilizarea resurselor, rolul administratorului public devine esențială 

pentru coordonarea întregului proces al creării și execuției bugetare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Prezentarea primarului și a consiliului local  
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Populație stabilă la data de 1 ianuarie, 2011 

Bărbați: 2.171 

Femei:      2.253 

Total:        4.424 

Structura populației pe grupe de vârste la data de 1 ianuarie, 2011  

Nr/crt Grupe de vârstă Număr de locuitori 

1 0-6 ani  197 

2 7-15 ani  355 

3 16-20 ani       256 

4 21-60 ani     2242 

5 60-65 ani            328 

6 peste 65 ani     1046 

  

Structura populației în funcție de sex la data de 1 ianuarie 2011  

Nr/crt Grupe de vârstă Număr de locuitori 

1 Bărbați până în 60 de ani 1.384 

2 Bărbați peste 60 de ani       596 

3 Femei până în 55 de ani          1.354 

4 Femei peste 55 de ani 1.090 

 

Structura populației în funcșie de naționalitate în 2011  

 

Total populație: 4.424 

 

Nr/crt Enicitate Număr de locuitori 

1  Români 4.413 

2 Maghiari 3 

3 Rroma    8 

 

Comuna Prundeni se întinde pe o suprafață totală de 4.098 ha ce cuprinde după cum urmează: 

Nr/crt Suprafață Acri 

1 Suprafață agricolă 2.608,19 

2 Teren arabil 1.093, 91 

3 Livezi pomi 

fructiferi 

20 

4 Pomicultură 270,18 

5 Pășune 1.043 

6 Pajiște 181 

7 Pădure 369,9 

3. Date statistice Prundeni 
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Comuna Prundeni are 42 km de drumuri, din care:  

1 Călina 21 km; 

2 Prundeni 14 km; 

3 Zăvideni 7 km; 
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Pe baza chestionarului aplicat în 2014 referito la prioritățile percepute de cetăeni, comuna 

Prundeni îți propune urmptoarele scopuri: 

 Creșterea calității vieții locuitorilor din comună; 

 Protejarea mediului și a naturii; dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de mediu; 

 Promovarea agriculturii durabile, actualizarea performanței infrastructurii fizice și a 

utilităților fizice pentru capacitarea spațiului rural de a crea standarde de viață 

comparabile cu mediul urban;  

 Promovarea parteneriatelor public-private și crearea de oportunități și facilități pentru 

potențialii investitori, domestici sau străini; 

 Îmbunătățirea competitivității în toate sectoarele de activitate; 

 Valorificarea turismului local; 

 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

 Dezvoltarea infrastructurii educaționale, culturale șii sociale;  

 Inițierea de măsuri pentru dezvoltarea micii industrii; 

Pe baza acestor rezulatate, comuna Prundeni a elaborat cinci programe ce vor include toate 

activitățile pe care comuna le va implementa.  

4.1. Guvernanță 

Comuna Prundeni dorește să poată livra servicii de foarte bună calitate cetățenilor săi. Pentru a 

putea face acest lucru, atât organizația cât și cetățenii săi trebuie să poată lucra conform celor 

mai noi standarde. Acest program acoperă primăria ca și organizație. Pentru a atinge un 

standard de lucru, funcșionarii publici primesc formare (limitată) pentru a-și îmbunătăți 

abilitățile și echipament modern pentru a deveni mai eificenți în munca prestată. În 2015 doi 

funcționari publici vor beneficia de formare, iar din cauza constrângerilor bugetare nu pot fi 

incluși mai mulți beneficiari. Scopul nostru este să achiziționăm de asemenea cinci software 

pentru a ne eficientiza munca.  

 

Ce vrem sa realizam? 
 Îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţenii noştri 
 Să avem o organizaţie profesionistă 

 

Cum vom realiza acest lucru? 
 

- Activitatea de instruire a funcționarilor publici și a personalului contractual; 
- Modernizarea echipamentelor; 
- Mentinerea si modernizarea echipamentelor existente in primarie si îmbunătățirea 

serviciilor  
- Serviciile oferite de functionarii publici sa fie calitative (salariu). 

 

4. Programul de politică publică multi-anuală  



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

44 

 

Efectele scontate 

În cadrul acestei politici se au în vedere atingerea următoarelor obiective specifice: 

A) Dezvoltarea capacității instituționale la nivel local; 

B) Îmbunătățirea serviciilor prestate; 

C) Creșterea eficienței funcționarilor publici și a personalului contractual; 

D)  Înregistrare și arhiva - instruirea funcționarilor publici și a personalului contractual în 

pentru noile programe IT; 

E) Plângerile nu sunt înregistrate (acestea vor fi inregistrate pe tot parcursul anului 2015); 

F) Utilizarea Programului  pentru arhiva și înregistrări (ICT); 

G) Reducerea costurilor cu mașinile folosite de municipalitate;  

H) Realizarea unui studiu referitor la măsurarea gradului de eficiență în munca prestată de 

funcționarii publici și personalul contractual. 

 

Ca urmare a implementării măsurilor/proiectelor propuse în cadrul politicii Guvernanță  se 

așteaptă obținerea următoarelor efecte: 

- Creșterea calității serviciilor oferite de personalul din administrația publică locală; 

- Îmbunătățirea condițiilor de muncă. 

 

Indicatorii de efect 

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuți în vedere pentru grupul de proiecte cu 

impact asupra dezvoltarii Guvernanței sunt:  

- Numarul functionarilor publici instruiti 

- Numarul de plangeri 

- Numarul de persoane care acceseaza de acasa  programele informatice  

- Masurarea  gradului de eficienta in munca prestata a salariatilor 

 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Numărul funcționarilor 

publici instruiți 

 
2 

   

Numărul de plângeri      

Numărul de persoane care 

accesează de acasă  

programele informatice 

 

50 

   

Măsurarea  gradului de 

eficiență în munca prestată a 

salariaților 

 

>7 

   

 

What are we going to do to achieve our aims?  

The specific objectives of this policy will be achieved through the following measures / projects: 

The development of institutional capacity at local level:  

- Develop / review of development strategy; 

- Staff training programs in administration; 

- Increase communication of the Hall Prundeni;  

- Implementation of integrated information systems departments at City Hall Prundeni. 
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Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus? 

Obiectivele specifice din cadrul acestei politici vor putea fi atinse prin intermediul urmatoarelor 

masuri/proiecte: 

- Elaborarea/revizuirea strategiei de dezvoltare; 

- Programe de formare a personalului din administrație;  

- Creșterea comunicării instituționale a Primăriei Prundeni;  

- Implementarea sistemelor informatice integrate la nivelul compartimentelor Primăriei 

Prundeni. 

 

How much does it cost?  

Activitate/ proiect 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Activitatea de  instruire a 

functionarilor publici si a 

personalului contractual 

- 100 60 60 60 

2. Modernizarea 

echipamentelor 

- 100 60 60  60        

3. Mentinerea si modernizarea 

echipamentelor existente in 

primarie si imbunatatirea 

serviciilor 

352 

 

352 

 

      252 

 

252         252 

 

4. Serviciile oferite de 

functionarii publici sa fie 

calitative (salariu) 

447          447         447      447 447 

 

 

Venituri 

generale Sursa Suma Motivația 

Taxe Înregistrare mașini -200 Taxă percepută pentru înregistrarea mașinilor  

  Taxă pe proprietate -401 Taxă percepută pentru clădiri și terenuri  

  Taxă timbru -56 

Procent percpeut pe baza unei hotărâri 

judecătorești, de obicei taxă percepută pe 

teren 

 

  Taxe publicitate comercială  -1 Taxă panouri publicitare  

Altele Amenzi trafic -22 Amenzi trafic (la nivel județean)  

  Închiriere spațiu comunal  -16 Chiriile pe clădirile comunale  

  Capital 0 

Economiile din anul anterior este utilizată în 

anul următor  

Subvenție 

Subvenție guvernamentală 

generală  -692 Furnizată de guvernul central  

  Subvenție guvernamentală -800 

Dacă respecți regulile, te califici pentru 

subvenții în plus  

  Plată salarii profesori  -174 

Decizia curții a fost ca guvernul central să 

plătească tăierea salariilor  
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Împrumuturi Plată împrumuturi anterioare 200 

În anul anterior a fost contractat un împrumut 

pentru plata cheltuielilor  

 

Guvernul României a alocat la sfârșitul anului 2014 decizia Nr. 74/2014 prin care ne aloca suma 

de 200.000 leii pentru plata împrumutului contractat pentru plata unor cheltuieli.  

4.2. Infrastructură 

În comună, sistemul de drumuri este foarte important și dezvoltarea acestuia ia în calcul faptul 

că traficul este intens, întreaga comună fiind traversată de un drum național; în același timp, 

trebuie să satisfacem nevoile oamenilor dar și standardele europene.  

 

Comuna Prundeni se confruntă cu lipsa unui sistem de drumuri modern care să asigure 

mijloacele de transport și comunicare care ar servi populației pentru un standard mai bun de 

viață.  

 

În același timp, vasta majoritate a cetățenilor comunei Prundeni se ocupă cu agricultura. 

Producția anuală obșinută de micii producători depinde de sistemul de irigații, pentru că climata 

locală este în continuă schimbare.  

 

În 2014, în urma precipitațiilor abundente comuna Prundeni a fost puternic afectată (drumuri 

locale și forestiere au fost avariate, canalurile de scurgere au fost afectate, 16 podețe de 

asemenea; canalizarea pe o suprafață de 0.6 km a fost afectată precum și acoperișul unitășii 

sanitare).  

 

Comuna Prundeni a dezvoltat un studiu de fezabilitate pentru restaurarea daunelor cauzate de 

inundații:  

1. Reconstruirea platformei de drumuri locale pe o distanță de 3,5 km;  

2. Reconstruirea a 16 podețe;  

3. Reconstruirea drumului forestier pe o distanță de 1,5 km;  

4. Reconstruirea acoperișului unității sanitare;  

Valoare totală:  4.776 mii lei. 

 

 La sfârșitul anului 2014, Primăria Prundeni a primit prin hotărârea guvernamentală nr. 1138/ 

2014 suma de 4776.000 lei ce reprezintă investiții pentru remedierea și restaurarea 

infrastructurii distruse în 2015.  

 

Bugetul a fost revizuit și sumele au fost introduse în conturile primăriei. La începutul anului 

2015 au fost lansate proceduri de achiziții pentru aceste lucrări. 

 

Prin OUG 28/2013 și prin Programul Național pentru Dezvoltare Locală lansat în acest an de 

către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost elaborat 

proiectul cu titlul „Actualizarea drumurilor în Prundeni” prin care vor fi modernizate și 

reabilitate drumul de interes local Bereni pe o distanță de 600 m. În luna octombrie, MDRAP a 

emis o adresă prin care notifică comuna Prundeni de faptul că proiectl cu o valoare de 300.000 

lei a fost aprobat. Lucrările au fost desfășurate și plătite în luna octombrie.  
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Ce vrem să realizăm?  

În cadrul acestei politici se au în vedere atingerea următoarelor obiective specifice: 

A. Îmbunatațirea producției agricole a proprietarilor de terenuri  agricole; 

B. Accesul populației la rețeaua de apă potabilă și canalizare; 

C. Îmbunătațirea căilor de acces în Prundeni. 

 

Ca urmare a implementării măsurilor/proiectelor propuse în cadrul politicii de dezvoltare a 

Infrastructurii se așteaptă obținerea următoarelor efecte: 

- Creșterea calității condițiilor de viață, creșterea accesibilității și mobilității; 

- Creșterea calității serviciilor comunitare de utilități publice (alimentare cu apă, 

canalizare, sistem de irigații, alimentare cu gaze naturale) oferite cetațenilor;  

- Racordarea populației la sistemul de alimentare cu apă; 

- Racordarea populației la sistemul de canalizare; 

- Menținerea sistemelor de apa potabilă și canalizare; 

- Menținerea și îmbunătățirea drumurilor. 

 

Ce facem pentru a realiza ce ne-am propus?   

Obiectivele specifice din cadrul acestei politici vor putea fi atinse prin intermediul următoarelor 

măsuri/proiecte: 

 

A) Dezvoltarea infrastructurii de transport (infrastructura rutieră) 

- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere;  

- Menținerea utilității drumurilor. 

 

B) Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază (rețele de apă și canalizare, sistemul 

de irigații, racordarea gospodariilor la sistemul de alimentare cu apă și canalizare și 

racordarea proprietarilor deținatori de terenuri agricole la sistemul de irigații)  

- Extinderea și modernizarea reţelei de apă ;  

- Extinderea și modernizarea reţelei de canalizare;  

- Racordarea gospodariilor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare;  

- Reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii; 

- Racordarea proprietarilor de terenuri agricole la sistemul de irigatii. 

 

 

Indicatorii de efect   

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuți în vedere pentru grupul de proiecte cu 

impact asupra dezvoltării infrastructurii sunt: creșterea lungimii străzilor asfaltate/ 

modernizate, modernizarea sistemului de irigații, creșterea numărului de gospodarii racordate 

la rețeaua de apă potabilă modernizată/reabilitată, creșterea lungimii rețelei de canalizare 

modernizate/reabilitate și racordarea gospodăriilor la sistemul de canalizare,  iar valorile 

estimate ale acestora pentru perioada 2015 – 2018 sunt prezentate în tabelul următor: 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Lungimea străzilor 

asfaltate/modernizate 

 1,5 

km 

   

Lungimea sistemului de irigații și 

racordarea proprietarilor de teren, 
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din care: 

Conducte  100    

Pompe  15    

Racordare gospodarii la reteaua de 

apa 

 26    

Racordare gospodarii la reteaua de 

apa canalizare 

 82    

Numarul de plangeri si reclamatii 

pentru starea drumurilor 

 25    

Lungimea drumurilor menținute 
 0,5 

km 

   

Refacere platforma drumuri de 

interes local str. Dealului 

 3,5 

km 

   

Refacere 16 podete tubulare  16    

Refacere plaftorma drum forestier 

pe o lungime de 1,5 km 

 1,5 

km 

   

Refacere canalizare 0,6 km 
 0,6 

km 

   

 

 

 

Cât costă? 

Activitate/proiect 2014 2015 201

6 

2017 201

8 

Lungimea sistemului de irigații 
- 4.000    

Racordare gospodarii la 

reteaua de apa 

330 330 330 330 330 

Racordare gospodarii la 

reteaua de apa canalizare 

157 157 157 157 157 

Modernize and improve our 

roads 

245 245 245 245 245 

Menținere drumuri 55 55 55 55 55 

Menținere sistem canalizare 12 12 12 12 12 

Refacere platforma drumuri de 

interes local str. Dealului 

 3624    

Reconstrucție 16 podețe 

tubulare 

- 436    

Reconstrucție drum forestier 

1,5 km 

- 461,87    

Reconstrucție canalizare 0,6 

km 

- 214,45    
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4.3.Turism 

Comuna Prundeni realizează deferite activități pentru a face din locallitățile învecinate destinații 

atractive pentru turism, afaceri, înlesnirea viniculturii precum și utilizarea Internetului pentru 

promovarea serviciilor turistice.  

 

Activitățile implică promovarea turismului vinicol și a producerii de vin prin activități de 

marketing și evenimente ce implică producători vechi de vinuri și promovarea culturii și 

turismului monahalca produse turistice specifice zonei.  

 

Ce vrem să realizăm?  

Dezvoltarea turismului , creșterea vânzărilor pe plan local, atragerea de investitori, prin 

implementarea celor doua proiecte: 

1. Drumul vinului valcean; 

2. Redescopera turismul monahal valcean. 

 

Efecte scontate 

In cadrul acestei politici se au în vedere atingerea următoarelor obiective specifice: 

A) Dezvoltarea infrastructurii turistice; 

B) Turism pentru valorificarea pogdoriei Dragășani și a vieții monahale; 

C) Turism cultural; 

D) Dezvoltarea componentei de promovare și marketing turistic a localității. 

 

Ca urmare a implementarii măsurilor/proiectelor propuse în cadrul politicii de dezvoltare a 

turismului se așteaptă obținerea următoarelor efecte: 

- Creșterea veniturilor bugetului local (prin creșterea valorii taxelor colectate), care se vor 

reflecta în îmbunătățirea serviciilor publice oferite comunității; 

- Diversificarea serviciilor și obiectivelor turistice va duce la crearea de noi locuri de 

muncă (în turism şi în celelalte ramuri care se dezvoltă datorită dezvoltării turismului) şi pe 

această cale reducerea şomajului, valorificarea mai bună a resurselor și a forţei de muncă. 

 

Ce vom face pentruu a realiza ce ne-am propus?  

Obiectivele specifice din cadrul acestei politici vor putea fi atinse prin intermediul urmatoarelor 

măsuri/activități/proiecte: 

- Numărul de vizitatori care parcurg drumul vinului vâlcean;  

- Numărul de vizitatori care vizitează mănăstirile din judetul Vâlcea;  

- Numărul de locuri de muncă create și menținute în turism;  

- Creșterea veniturilor din turism. 

 

Indicatorii de efect  

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuți în vedere pentru grupul de proiecte cu 

impact asupra dezvoltării turismului sunt: dezvoltarea unui drum al vinului, redescoperirea 

turismului monahal vâlcean, iar valorile estimate ale acestora pentru perioada 2015 – 2018 sunt 

prezentate în tabelul urmator: 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Nr vizitatori drumul vinului  1.300    

Nr vizitatori turism monahal   1.300    
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Creșterea veniturilor din turism        

Slujbe create sau menținute  10% 

(2) 

   

      

 

Cât costă? 

Activitate/proiect 2014 2015  2016 2017 2018 

Activitate/ proiect: Dezvoltarea 

unui itineriu de tip drumul vinului 

vâlcean  

 995 100 100 10 

Activitate: Redescoperirea 

turismului mohanal  

 995 100 100 10 

Total  1990 200 200 20 

 

Primăria Prundeni va implementa în 2015 două proiecte finanțate de fonduri europene. Din 

acest punct de vedere, prevederile bugetare ce rezultă din derularea activităților din proiect pot 

di regăsite în contabilitate prin decizia Consiliului Local.  

 

Prin semarea contractului de finanțare, comuna Prundeni furnizează fonduri pentru a asigura 

sustenabilitatea proiectului pentru următorii ani. 

 

4.4. Timp liber, educație și cultură  

Comuna Prundeni propune o serie de proiecte ce își propun să furnizeze cetățenilor variate 

programe educaționale atât pentru elevi cât și pentru cetățeni prin organizarea de cursuri de 

formare, recalificare, activități recreaționale, teatru și film, săli de spectacol, librărie, laboratoare 

cu calculatoare ce vor include cît mai multe categorii sociale posibil.  

 

Ce vrem să realizăm?  

În cadrul acestei politici se au în vedere atingerea următoarelor obiective specifice: 

A) Să avem cetățeni sănătoși; 

B) Toți copiii să aiba bază educatională moderna  și cât mai multe cunoștinte acumulate; 

C) Dezvoltarea unei laturi sociale și identitatea comunei Prundeni; 

D) Crearea unui  loc unde oamenii pot să se informeze și să își îmbunătățeasca cunoștintele. 

 

Efecte așteptate  

Ca urmare a implementării măsurilor/proiectelor propuse în cadrul politicii de dezvoltare  

Recreere, Educație și Cultură sunt așteptate următoarele : 

-Modernizarea și menținerea stadionului; 

-Menținerea gazonului artificial; 

-Finanțarea școlii gimnaziale Prundeni; 

-Organizarea de lecții suplimentare cu elevii școlii; 

-Organizarea unui festival al viei și vinului; 

-Îmbunătățirea serviciilor oferite de biblioteca comunală. 

 

Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?  
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-Modernizarea și menținerea stadionului; 

-Menținerea gazonului artificial; 

-Finanțarea școlii gimnaziale Prundeni; 

-Organizarea de lecții suplimentare cu elevii școlii; 

-Organizarea unui festival al viei și vinului; 

-Îmbunătățirea serviciilor oferite de biblioteca comunală. 

 

Indicatori de efect  

Indicatorii de efect (multianual pentruu 2015-2018) ce au fost luați în calcul sunt următorii:  

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Numărul de locuitori care folosesc stadionul  200    

Numărul de locuitori care folosesc gazonul 

sintetic 

 
434 

   

Numărul  de elevi care vin la școală zi de zi%  100%    

Numărul  de  elevi care participă la concursuri 

scolare si olimpiade 

 
10% 

   

Numărul  de elevi care participa la orele 

suplimentare 

 
20 

   

Numărul  de participanti la Festival  2000    

Numărul de vizitatori la biblioteca  200    

 

Cât costă?  

Activitate/ proiect 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Modernizarea si menținerea stadionului 

comunal Călina-Prundeni 

500 500 210 210 110 

2. Mentinerea gazonului sintetic din cadrul 

Scolii Gimnaziale Prundeni 

10 10 10 10 10 

3. Finanțarea școlii gimnaziale Prundeni 914,5 914,5 1005,5 1005,5 1005,5 

4. Organizarea de ore suplimentare cu elevii 

școlii gimnaziale Prundeni 

0 0 0 0 0 

5. Organizarea unui festival al viei și vinului în 

Prundeni 

------ 50 50 50 50 

6. Îmbunătățirea serviciilor oferite de 

bibliotecă 

21 21 21 21 21 

7. Dezvoltarea unui club pentru copii în 

fiecare week-end 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

8. Copii trebuie să meargă la școala, avem un 

autobuz pentru asta 

50 50 50 50 50 

9. Existența unui cor de elevi 4 4 4 4 4 

      

 

 

Prin OUG 28/2013 și prin Programul Național pentru Dezvoltare Locală lansat în acest an de 

către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost elaborat 



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

52 

 

proiectul cu titlul „Actualizarea drumurilor în Prundeni” prin care vor fi modernizate și 

reabilitate drumul de interes local Bereni pe o distanță de 600 m. În luna octombrie, MDRAP a 

emis o adresă prin care notifică comuna Prundeni de faptul că proiectl cu o valoare de 300.000 

lei a fost aprobat. Lucrările au fost desfășurate și plătite în luna octombrie 2014. Susținerea 

acestui proiect și furnizarea de co-finanțare face ca Prundeni să nu mai organizeze festivalul 

vinului în octombrie 2014. În 2015 este de așteptat ca tradișia organizațrii festivalului să fie 

reluată.  

 

4.5. Societate, siguranță și servicii  

Acest program își propune să îmbunătățească serviciile sociale, de siguranță și alte aspectele 

sociale pentru cetățenii comunei Prundeni. Este important ca cetățenii să poată avea standarde 

de viață sigure, o sănptate bună și să beneficieze de serviciile primăriei.  

 

Primăria Prundeni a implementat un proiect local de redenumire a tuturor străzilor. Astfel, toți 

locuitorii comunei ce au peste 14 ani vor trebui să-și schimbe cărțile de identitate făcând apel la 

serviciile de la nivelul primăriei.  

 

Comuna Prundeni s-a confruntat în ultimii ani cu multe calamități naturale (inundații), 

evenimente ce au produs daune majore locuințelor individuale și publice dar și infrastructurii 

rutiere.  

 

Activitatea primăriei constă în două tipuri de activități în această privință. În primul rând în 

pregătirea populației în prevenție și în intervenția pentru limitarea proporțiilor dezastrelor 

naturale. A doua activitate constă în special în repararea infrastructurii avariate.   

 

Pentru a evita asemenea evenimente sau accidente, este necesară păstrarea curățeniei 

drumurilor, curățarea copacilor ce cauza situații de risc, curățarea șanțurilor și a canalelor.  

 

Ce dorim să realizăm?  

 

Efecte așteptate  

 

În cadrul acestei politici se au în vedere atingerea următoarelor obiective specifice: 

A)  Asigurarea cetățenilor cu cărti de identitate ceea ce le oferă  posibilitatea de a 

călători; 

B) Îngrijirea și protejarea oamenilor cu probleme de sanatate; 

C) Oamenii sa fie în siguranță  în caz de dezastre naturale; 

D) Drumurile noastre cât și mediul să ofere siguranță cetățeniilor noștri; 

E) Protejarea oamenilor de inundații; 

               F) Să menținem curățenia în comuna Prundeni. 

 

Ca urmare a implementarii măsurilor/proiectelor propuse în cadrul politicii de sprijinire 
Societate, Siguranță și Servicii se așteaptă obținerea următoarelor efecte: 
 

 Toți locuitorii să aibă carte de identitate;  
 Asistenți personali pentru persoanele cu handicap/probleme de sănătate; 
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 Existența  unui fond de bani în caz de calamități; 
 Oamenii să stie cum să acționeze în caz de dezastre naturale; 
 Menținerea drumurilor curate; 
 Iluminat public modern; 
 Menținerea copacilor curatați; 
 Menținerea curațeniei canalelor de deversare a apei; 

 Menținerea  suprafețele cu iarbă din comună. 
 

Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?  

1.  Obiectivele specifice din cadrul acestei politici în privinta SIGURANȚEI  vor putea fi atinse 

prin intermediul următoarelor măsuri/proiecte: 

- Indisponibilizarea unor sume din bugetul local prevăzute strict pentru situații de urgență; 

- Achiziționarea unui  echipament cum ar fi stingătoare, lopeți, panouri de evacuare etc; 

- Organizarea de  simulări ale unor situații de urgență, cu voluntari; 

- Informează locuitorii unde sunt adăposturile și care sunt procedurile de urmat în caz de 

urgență; 

- Instituțiile omologate efectuează verificările asupra echipamentelor; 

- Se consultă și se organizează întâlniri cu departamentul de poliție și pompieri; 

- Dacă se înregistrează probleme în comuna Prundeni se trimit rapoarte către 

departamentul de poliție și pompieri in care se specifica de asemenea modul în care aceastea 

au fost rezolvate; 

- Se primesc avertizări meteorologice atunci când vremea devine rea (cod galben, cod 

portocaliu, cod roșu),  și se  comunică  mai departe  către poliție/pompieri. 

 

2. Obiectivele specifice din cadrul acestei politici în privința îngrijirii mediului și 

menținerea (îmbunătățirea) drumurilor publice vor putea fi atinse prin intermediul 

următoarelor măsuri: 

 

A. Menținerea cailor de acces curate (drumurilor) 

- Drumuri curate în caz de zăpadă; 

- Menținerea buldozerului in stare de functionare, pentru curățenie; 

- Asigurare de combustibil pentru funcționarea buldozerului și totodată menținerea activă a 

documentelor  legale de transport și uz (asigurare, ITP, revizii); 

- Asigurarea cu material antiderapant (materiale specific deszăpezirii, sare, nisip); 

- Pregătirea pentru situații de urgență ( îîn cazul în care nu se cheltui banii pentru situații de 

urgență se poate achiziționaun buldozer suplimentar); 

- Reducerea numărului de accidente rutiere. 

 

B.  Iluminatul drumurilor publice: 

- Verificarea sistemului de iluminat pentru buna funcționare a acestuia; 

- În caz de urgență se monitorizeaza sistemul de iluminat pentru ca acesta să funcționeze în 

parametrii normali. 

 

C.  Curațirea și tăierea copacilor 

-Se identifică numărul copacilor periculoși și se curată; 

-Se achiziționează vopsea pentru copaci (acțiune de prevenire a uscării acestora și contra 

dăunatoarelor); 



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

54 

 

-Se cumpară echipament modern (înlocuirea celui vechi). 

 

3.  Obiectivele specifice din cadrul acestei politici în privința Siguranței cetățenilor în caz de 

calamități-inundații vor putea fi atinse prin intermediul următoarelor măsuri: 

- Sunt identificate canalele de deversare și cele care implica anumite probleme în caz de 

inundații; 

- Se asigura echipamentele necesare curațirii canalelor în caz de inundații; 

-Se închiriază excavator pentru situații de risc și se asigură combustibilul necesar pentru 

funcționarea acestuia. 

 

4.  Obiectivele specifice din cadrul acestei politici în privința Menținerii curațeniei în comuna vor 

putea fi atinse prin intermediul următoarelor măsuri: 

- Curațirea spațiilor verzi; 

- Utilizarea echipamentelor și achiziționarea unui echipament modern; 

- Asigurarea de combustibil pentru moto-coasă și pentru alte echipamente; 

- Cetațenii curată spațiile verzi, dupa finalizarea operațiunii de tăiere a ierbii. 

 

Indicatori de efect  

Indocatorii de efect (multi-anual pentru 2015-2018) sunt preznetați mai jos:  

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 

Nr de persoane ce au CI   100%    

Nr de persoane asistate   74    

Nr de voluntari formați pentru ituații de 

urgență   

 100    

Nr de accidente rutiere   <10    

Nr de copaci care pot cauza accidente    <70    

Suprafață de iarbă tăiată   >40 

km 

   

Familii aflate în situații de urgență după 

calamități  

 <10    

 

 

Cât costă?  

Activitate/ proiect               2014 2015 2016 2017 2018  

1. Toti cetatenii au carti de 
identitate  

12 12 12 12 12  

2. Asistenti personali pentru 
persoanele cu 
handicap/probleme de 
sanatate 

487 487 487 487 487  

3.Existenta  unui fond de bani 
in caz de calamitati 

4 4 4 4 4  

4. Sa educăm cetatenii cum 
sa actioneze in caz de 
dezastre naturale 
5. Menținerea drumurilor 
curate 

0 

 

 

 100 

0 

 

 

     100 

0 

 

 

      100 

0 

 

 

      100 

0 

 

 

      100 

 



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

55 

 

 
6. Iluminat public modern 
7. Mentinerea copacilor 
curatati 
8.Mentinerea canalelor de 
deversare a apei curate 
9 Mentinerea suprafetelor de 
iarba curate din comuna 

 

100 

120 

 

 

50 

 

 20 

 

     100 

     120 

 

 

       50 

 

       20 

 

       100 

      120 

 

 

       50 

 

       20 

 

      100 

      120 

 

 

       50 

 

       20 

 

      100 

      120 

 

 

       50 

 

         20 

Total                  893       893       893      893      893  
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Pentru a vă întoarce la textul de referință dați click aici. 
 
 
 

5. Recapitulare financiară 

Departament Responsabil Nr de angajațis 2015 2016 2017 2018 

Investiții Dinca Loredana 3 7805 1476 1301 1206 

HRM Ciortan Liana 2 0 0 0 0 

Servicii publ CALIN IONUT GABRIEL 7 944 700,5 700,5 700,5 

Cultură Domnica Marcusi 2 10 10 10 10 

Educație Toader Stanescu Elena 20 976 1067 1067 1067 

Servicii socia  Stanescu  Carmen 5 487 487 487 487 

Urgență Constantin Adrian 0 4 4 6 4 

Înregistrări Borta Lucica 2 12 12 12 12 

Total 41 10238 3756,5 3583,5 3486,5 

Buget 2015

Investment

HRM

Public Services

Culture

Education

Social Services

Emergency

Registration
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Termen depasit

Aproape indeplinit

Legal Department Indeplinit

BUGET REALIZAT DIFERENTA

1.500,00€                

1.500,00€                

REZULTAT ACTIVITATI DEPARTAMENT RESPONSABIL BUGET 2014 BUGET 2015 BUGET 2016 BUGET 2017 BUGET 2018 BUGET REALIZAT 2014 BUGET REALIZAT 2015 BUGET REALIZAT 2016 BUGET REALIZAT 2017 BUGET REALIZAT 2018 COST DIFERENTA BUGET DIFERENTA 2014 BUGET DIFERENTA 2015 BUDGET DIFFERENCE 2016 BUDGET DIFFERENCE 2017 BUGET DIFERENTA 2018 DEADLINE ON SCHEDULE? OBSERVATII

administrative 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

 

Pentru a vă întoarce la textul de referință, dați click aici. 
  

Formatul unui plan departamental, exemplu din Medgidia 
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Pentru a vă întoarce la textul de referință dați click aici. 

Plan departamental, exemplu din Satu Mare 
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Proiect: amenajarea bazarului ,  strada Muncii, Piatra Neamț  

 

 

Cuprins  

Plan anual al proiectului: amenajarea bazarului din Piatra Neamț ................. 59 

1. Ce vrem să realizăm? ................................................................................................... 60 

Scopuri ale proiectului .............................................................................................................................. 60 

Indicatori de rezultat ................................................................................................................................. 60 

2. Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus? .............................................. 62 

Organizarea proiectului ........................................................................................................................... 62 

3. Cât costă? .......................................................................................................................... 63 

Bugetul necesar ........................................................................................................................................... 63 

  

  

Plan anual al proiectului: amenajarea bazarului din Piatra 

Neamț  
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1. Ce vrem să realizăm? 
 

Scopuri ale proiectului  

Descrierea scopurilor proiectului specific  

 

Proiectul de amenajare a bazarului în strada Muncii nr. 16, Piatra Neamț va contribui la 

obiectivul menționat în planul de politicăa multi-anuală din sectorul turistic: 

 

“Transformarea viabilă a municipiului în staţiune turistică pentru turismul alternativ, ecologic şi 

cultural”. 

 

În cadrul acestui obiectiv principal sunt menționate trei priorități. Proiectul de amenajare a 

bazarului contribuie în mod special la realizarea celei de a două  priorități: 

 

“Creșterea calității și diversificarea ofertei turistice.” 

 

Scopul amenajării bazarului în strada Muncii nr. 16, Piatra Neamț este de a  crea un spațiu 

modern pentru furnizarea produselor alimentare și nealimentare tradiționale locale, 

contribuind prin aceasta la creșterea calității și la diversificarea ofertei turistice, și în mod 

indirect la creșterea numărului de turiști. Totodată, noul spațiu de comercializare va contribui la 

promovarea produselor specifice regiunii și va crea condițiile necesare ca meșteșugarii și micii 

producători locali să devină și prestatori de servicii turistice și sa obțina venituri suplimentare.  

 

Prin acest proiect, pe o suprafata de teren de 13286 mp din strada Muncii nr.16, pe care existau 

32 de module constructii locuinte sociale si grupuri sociale cu regim de inaltime Parter, a fost 

propusa amenajarea bazarului, prin transformarea modulelor existente in spatii comerciale, 

aceasta presupunand lucrari de reabilitare si reamenajare a modulelor existente, refaceri, 

reparatii si igienizare a lor, lucrari de instalatii (sanitare, canalizare etc.), bransarea spatiilor la 

reteaua electrica, realizare iluminat public si imprejmuire spatiu bazar. Din cele 32 de module 

vor fi obtinute 128 de spatii comerciale, fiecare avand cate doua camere si un ghiseu pentru 

desfacerea marfii. De asemenea, in incinta bazarului se va amenaja traseul auto pentru clienti si 

comercianti, un grup sanitar si 93 de locuri de parcare. 

Indicatori de rezultat  

Ce ati fi vrut sa realizati la finalul proiectului?  

Indicator La sfârșitul perioadei de 

implementare a și anual 

pentru o perioadă de 5 

ani  

Amenajare bazar 1 

Spații comerciale 
128 

Parcări 
93 
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Planificarea etapelor proiectului pentru întreaga perioadă de implementare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapă proiect Responsabil 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A  - Managementul Proiectului. Echipa 
Primarie – Pregătire proiect + Implementare 

Echipa de proiect din 
Primărie 

x x x     

B - Pregătire documentații achiziții publice  
proiectare 

Echipa de proiect din 
Primărie - Manager 

proiect - Marina Gavril, 
Responsabil tehnic – Radu 

Botu,  Compartiment 
Achiziții Publice 

x       

C – Achiziții publice  - servicii de proiectare 
Achiziții Publice – 

Primaria Piatra Neamt 
 x      

D – Pregătire documentații achiziții publice 
execuție lucrări (3 etape) 

Echipa de proiect din 
Primărie - Manager 

proiect - Marina Gavril, 
Responsabil tehnic – Radu 

Botu,  Compartiment 
Achiziții Publice 

 x x     

E – Achiziții publice  - servicii de execuție 
lucrări (3 etape) 

Achiziții Publice – 
Primăria Piatra Neamț 

 x x     

F -  Lucrări de execuție  bazar (3 etape) 
Manager Proiect - LP, 

Responsabil tehnic – RB, 
Antreprenor  

 x x     

H – Punerea în funcțiune a bazarului și 
deschiderea acestuia pentru public 

 

Manager Proiect – MG 
Responsabil Financiar – 

Ana Rusu 
Direcția Economicaă  
Serviciul Patrimoniu 

  x     

G –  Funcționarea bazarului  
Primaria Piatra Neamt – 

Manager proiect MG, 
viceprimar Simionica 

Aurelia 
Operator bazar 

  x x x x x 
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2. Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus? 
 

Descrierea activităților pentru fiecare proiect pentru un an anume  

2015 

Activitatea Responsabil Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

A . –  Funcționarea bazarului 
 
 

Primăria Piatra 
Neamt – Manager 

proiect MG, 
viceprimar 

Simionica Aurelia 

Operator bazar 

x x x x x x x x x x x x 

 
             

 

Organizarea proiectului 

Prezentarea echipei proiectului și a diverselor responsabilități (pentru sarcini specifice, etape sau activități): 
 Dna. MARINA GAVRIL (MG)  – MANAGER PROIECT 
Atribuții : 

o coordoneazăși monitorizeaza activitatile proiectului sub aspectul încadrarii în bugetul estimat și ăn graficul de timp; 
o propune împreuna cu responsabilul economic alocarea resurselor financiare; 
o atribuie responsabilitațile echipei de proiect; 
o informează conducerea despre situația financiară a proiectului ( venituri – cheltuieli); 
o reprezintă interesele și obligațiilor beneficiarului în derularea proiectului; 
o prezintă din timp problemele cu care se confruntă proiectul și caută metode de soluționare coerentă a acestora împreună cu 

conducerea primăriei; 
o identificarea riscurilor în proiecte. 

 
 
 Dna. ANA RUSU (AR) – RESPONSABIL FINANCIAR  
Atribuții: 

o urmărește activitățile proiectului sub aspectul încadrării în bugetul estimat; 
o propune împreună cu managerul de proiect alocarea resurselor financiare; 
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o propune managerului de proiect efectuarea plăților conform contractelor de servicii/execuție încheiate;  
o informează managerul de proiect despre situația financiară a proiectului ( venituri – cheltuieli); 
o urmărește activitățile financiare aferente proiectului. 

 
 D-nul RADU BOŢU (RB) – Responsabil tehnic  
Atribuții: 

o lunar sau ori de câte ori este nevoie urmăreşte încadrarea stadiilor fizice şi valorice în graficul stabilit şi supervizează situaţiile de plată; 
o cunoaşte şi răspunde de toate problemele tehnice din cadrul proiectului; 
o verifică situațiile de lucrări; 
o urmăreşte derularea investiţiei în conformitate cu graficul de execuţie aprobat; 
o verifică respectarea proiectului tehnic aprobat pentru execuţia lucrărilor. 

 
Echipa de proiect se afla sub directa coordonare a d-nei viceprimar Simionica Aurelia, care monitorizeaza implementarea proiectului și funcționarea 
bazarului dupa terminarea lucrărilor.  

3. Cât costă? 
Bugetul pentru fiecare proiect specific (buget necesar și finanțare): 
 

Bugetul necesar  

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)   

Activitate/ tip de cost  2012-2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A.Proiectare, studii  28.520,00 0 0 0 0 28.520,00 

B. Lucrari de executie spatii comerciale 1.669.233,31 0 

 

0 0 0 1.669.233,31 

 

C. Lucrari electrice (alimentare spatii 
comerciale + iluminat public) 

288.798,58 0 0 0 0 288.798,58 

D.Lucrari instalatii PSI/hidranti 187.964,29 0 0 0 0 187.964,29 

E. Lucrari executie parcari 270.000,00 0 0 0 0 270.000,00 

F.  Functionarea bazarului / asigurare 
paza 
G. Functionarea bazarului / cheltuieli 
energia electrica iluminat public 

0 

 

         0 

95.350 

 

2960 

95.350 

 

2960 

95.350 

 

2960 

95.350 

 

2960 

381.400,00 

 

11.840,00 
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H. Functionarea bazarului / cheltuieli  apa 
si canalizare 
I. Functionarea bazarului / cheltuieli  
salubrizare 
J. Functionarea bazarului / alte cheltuieli 
materiale  
 

 

         0 

         0 

 

0 

 

 

6800 

99.500 

 

4.000 

 

 

 

6800 

99.500 

 

4.000 

 

6800 

99.500 

 

4.000 

 

6800 

99.500 

 

4.000 

 

 

27.200,00 

398.000,00 

 

16.000,00 

 

 

Total 2.444.516,18 208.610 208.610 208.610 208.610 3.278.956,18 

Finanțare (UE, național, local, privat etc.) per activitate sau tip de de cost (de exemplu costuri de personal, costuri materiale etc)  

 

Proiectul se realizează integral cu finanțare din bugetul local. 

Local funding  2012- 2014  2016 2017 2018 Total 

A.Proiectare, studii  28.520,00 0 0 0 0 28.520,00 

B. Lucrari de executie spatii 
comerciale 1.669.233,31 

 

0 0 0 0 

 

1.669.233,31 

C. Lucrari electrice (alimentare spatii 
comerciale + iluminat public) 288.798,58 0 0 0 0 288.798,58 

D.Lucrari instalatii PSI/hidranti 187.964,29 0 0 0 0 187.964,29 

E. Lucrari executie parcari 270.000,00 0 0 0 0 270.000,00 

F.  Functionarea bazarului / asigurare 
paza 
G. Functionarea bazarului / cheltuieli 
energia electrica ilumint public 
H. Functionarea bazarului / cheltuieli  
apa si canalizare 
I. Functionarea bazarului / cheltuieli  
salubrizare 
J. Functionarea bazarului / alte 
cheltuieli materiale  
 

0 

 

           0 

 

 

           0 

 

           0 

           0  

95.350 

 

2960 

 

     6800 

 

   99.500 

    4.000           

 

95.350 

 

2960 

 

6800 

 

99.500 

4.000 

95.350 

 

2960 

 

6800 

 

99.500 

      4.000 

 

95.350 

 

2960 

 

6800 

 

99.500 

     4.000 

 

381.400,00 

 

11.840,00 

 

27.200,00 

 

398.000,00 

16.000,00 

 

Total 2.444.516,18 208.610 208.610 208.610 208.610 3.278.956,18 
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Pentru a vă întoarce la textul de referință, click aicic. 
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Proiect: Centrul de informare turistică Project:  
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1.  Ce vrem să realizăm?  

Scopul proiectului  

Descrierea scopurilor specificr ale proiectului. 

 

Proiectul de construire a Centrului de informare turistică va contribui la realizarea obiectivului menționat 

în planul de politică multi-anuală, sectorul turistic: 

 

“Transformarea viabilă a municipiului în staţiune turistică pentru turismul alternativ, ecologic şi cultural.” 

 

În cadrul acestui obiectiv principal sunt menționate trei priorități. Proiectul de construire a Centrului de 

informare turistică contribuie în mod special la realizarea celei de a treia  priorități: “Promovarea eficientă 

a oportunităţilor turistice”. 

 

Scopul construirii Centrului Pentru informare și promovare turistică în municipiul Piatra Neamț este de a 

creşte numărul de  turişti și a institui un sistem integrat şi informatizat pentru prezentarea ofertei turistice 

prin intermediul unui website.  

 

Centrul de informare turistică este necesar deoarece  municipiul Piatra Neamţ este mentionat în Planul de 

Amenajare a Teritorului Național, Secţiunea a VI-a – Zone Turistice, ca fiind un municipiu cu concentrare 

mare a resurselor turistice, atestat ca staţiune turistică, în care exista o bogată ofertă culturală şi de 

recreere: festivaluri, spectacole de teatru, concerte, expoziţii, concursuri sportive, obiceiuri etc. și a cărui 

zona centrală, cu valoare istorică şi de patrimoniu, poate fi transformată într-o zonă turistică. 

 

Centrul de informare și promovare turistică creat va fi constitui cadrul logistic necesar facilitării schimbului 

de informaţii în sectorul turistic între instituţii şi centrele de informare din alte zone turistice. Introducerea 

serviciilor moderne de informaţii şi dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistică va crea condiţii 

mai bune pentru stocarea informaţiilor şi va permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru 

turiştii autohtoni şi străini. Un astfel de sistem poate fi extins şi interconectat cu alte sisteme de informare, 

cum ar fi de exemplu sistemul de rezervare on-line, programe de conferinţe/evenimente culturale 

internaţionale, etc.  Mai mult, va sprijini infrastructura turistică de informare şi promovare în ţară şi 

furnizarea de informaţii turistice către şi de la turişti şi tour operatori. 
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Indicatori de rezultat 

Ce ați fi vrut să realizați la finalul proiectului?   

 

Indicator La sfârșitul proiectului 

și anual în următorii 5 

ani  

Centrul de Informare și promovare turistică 1 

Turiști informați în centru  
10.000 

Vizitatori web site 
10.000 

Locuri de muncă create în faza de implementare – temporar pe 
perioada implementării  proiectului 

20 

Locuri de muncă nou create/menținute – permanent  - angajați în 
centru 

3 

Creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a 
operatorilor din domeniul turism 

25% 
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2. Ce vom face pentru a realiza e ne-am propus?   
 

Planificare 

 

Proiectul va fi implementat în umrătoarele etape:  

Planificarea anuală a activităților pentru 

întreaga perioadă de implementare a 

proiectului   

Responsabil  2013 2014 2015 2016 2017 2018  

A  -  Depunerea si evaluarea proiectului 
Manager Proiect  

Lucica Popirda 

 
x x      

B - Semnarea contractului de finantare 
Primar   x      

C – Managementul Proiectului – Echipa Primarie 
+ Consultant – Implementare 

Echipa de proiect din 
Primarie- Lucica Popirda, 
Asistent Manager – Liliana 

Gherasim, Consultant 
extern 

 

 x x     

D – Pregatire documentatii achizitii publice 
Echipa de proiect din 

Primarie- Lucica Popirda, 
Asistent Manager – Liliana 

Gherasim, Consultant 
extern, Compartiment 

Achizitii Publice 

 

 x x     

E – Achizitii Publice  - consultanta, dirigentie, 
lucrari, dotari, publicitate, audit 

Achizitii Publice – 
Primaria Piatra Neamt , 

Consultant extern 

 
 x x     

F -  Lucrari de executie Centru  de Informare si 
Promovare 

Manager Proiect - LP, 
Antreprenor, Diriginte, 

Consultant extern 

 
  x     
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G -  Dirigentie de santier 
Diriginte    x     

H. – Dotarea Centrului de Informare cu 
echipamente si mobilier  - furnizare 

Manager Proiect – LP, 
Furnizor Dotari, Diriginte, 

Consultant extern 

 
  x     

I. –Promovarea si publicitatea Proiectului 
Responsabil Publicitate – 

LG, 
Furnizor servicii 

promovare, Consultant 
extern 

 

  x     

J. – Auditul Proiectului  

 

Responsabil financiar – AD 
, Furnizor servicii audit, 

Consultant extern 

 
  x     

K. – Organizare concurs ocupare 3 locuri de 
munca in cadrul Centrului  

Resurse Umane – Primaria 
Piatra Neamt – sef 

compartiment Cristina 
Movila 

 

   x     

L. . – Punerea in functiune a Centrului de 
Informare si Promovare Turistica si deschiderea 
acestuia pentru public 

 

Manager Proiect – LP 
Responsabil Financiar – 

AD 
Directia Economica  

Serviciul Patrimoniu  

 

  
x 

 
    

M. -  Functionarea centrului 
Primaria Piatra Neamt 

Operator Centru 
   x x x x x 

N. Monitorizare indeplinire indicatori si 
sustenabilitate 

Manager Proiect - LP  
   x x x x 

 

 

 

Descrierea anuală a proiectului  

2015 

Activitatea Responsabil  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

A . -Managementul Proiectului – Echipa 
Primarie + Consultant - Implementare 

Echipa de 
proiect din 

 x x x x x x x x x x x x 
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Primarie- 
Lucica 

Popirda, 
Asistent 

Manager – 
Liliana 

Gherasim, 
Consultant 

extern 

B. – Managementul proiectului prin 
consultant extern  

Consultant 
Extern 

 
X x x x x x x x x x x x 

C. – Pregatire documentatii achizitii publica 
contract de executie lucrair  

Echipa de 
proiect din 
Primarie-, 
Consultant 

extern 

 

x            

D.- Achizitie publica lucrari  si semnare 
contract de executie 

Echipa de 
proiect din 
Primarie- 

Lucica 
Popirda, , 

Consultant 
extern, 

Compartiment 
Achizitii 
Publice 

 

 x x          

E. – Lucrari de constructii Centru  
Constructor, 

Diriginte, 
Manager 
Proiect, 

Consultant 
extern 

 

   x x x x x x    

F. – Pregatire documentatii achizitii publice 
dirigentie de santier 

Consultant 
extern, echipa 

proiect  

 
x            

G. –Achizitie publica servicii dirigentie si 
   x           
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semnare contract de prestari servicii Achizitii 
Publice – 
Primaria 

Piatra Neamt , 
Consultant 

extern 

H. – Dirigentie de santier 
 

Diriginte se 
santier 

 
  x x x x x x x x x  

I. - Pregatire documentatii achizitii publice 
dotari 

 
Consultant 

extern, echipa 
proiect 

 

      x      

J.- Achizitie publica dotari si semnare 
contract dotari 

 
Achizitii 
Publice – 
Primaria 

Piatra Neamt , 
Consultant 

extern 

 

       x x    

K.- Dotarea centrului cu echipamente si 
mobilier 

  
         x x x 

L.- Pregatire documentatii achizitii publice 
servicii de promovare  

Manager 
Proiect – 

LP,Responsabil 
Publicitate - 

LG, Consultant 
extern 

 

x            

M. - Achizitie publica servicii promovare si 
semnare contract promovare 

 
Achizitii 
Publice – 
Primaria 

Piatra Neamt , 
Consultant 

extern 

 

 x x          

N. –Promovarea Proiectului 
 

Furnizor 
servicii de 

 
   x x x x x x x x x 
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promovare, 
Responsabil 
publicitate – 
LG, Manager 
Proiect – LP, 
Consultant 

extern 

O. Pregatire documentatii achizitii publice 
servicii audit financiar 

 
Manager 
Proiect – 

LP,Responsabil 
Financiar – AD,  

Consultant 
extern 

 

x            

P.- Achizitie publica servicii audit si 
semnare contract  

 
Achizitii 
Publice – 
Primaria 

Piatra Neamt , 
Consultant 

extern 

 

 x x          

R.—Auditul Financiar al Proiectului 
 

Furnizor 
servicii de 

audit financiar, 
Responsabil 

Financiar – AD, 
Manager 

Proiect – LP, 
Consultant 

extern 

 

   x x x x x x x x x 

S. Organizare concurs ocupare 3 posturi 
vacante – Centru  

 
 Birou Resurse 

Umane 
Primaria 

Piatra Neamt – 
sef 

compartiment 
Cristina Movila 

 

      x x     



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

74 

 

T.  Finalizare perioada de implementare, 
punerea in functiune, finalizare activitati 
de implementare  

 
Echipa de 

proiect- LP, 
AD, LG, 

Consultant 
extern, 

diriginte, 
directia 

economica, 
serviciul 

patrimoniu 

 

           x 

 
              

 

Organizarea proiectului  

Prezentarea echipei proiectului și a diverselor responsabilități (pentru sarcini specifice, etape sau activități) 

 

• Dna. POPIRDA LUCICA VALENTINA ( LP)  – MANAGER PROIECT 

Atribuții : 

 

o coordonează și monitorizează activitățile proiectului sub aspectul încadrarii în bugetul estimat și în graficul de timp; 

o propune  împreună cu responsabilul economic alocarea resurselor financiare; 

o atribuie responsabilitățile echipei de proiect; 

o informează conducerea despre situația financiară a proiectului (venituri – cheltuieli); 

o reprezintă interesele și obligațiilor beneficiaruluii în derularea proiectului; 

o  susține etapele derulate din proiect în față OI și AMPOR; 

o  prezintă din timp problemele cu care se confruntă proiectul și cauta metode de soluționare coerenta a acestora împreună cu OI și 

AMPOR; 

o răspunde de îndeplinirea obligațiilor asumate de către Municipiul Piatra Neamț prin contractul de finanțare; 

o identificarea riscurilor in proiecte;
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3. Cât costă? 

 

Bugetul pentru fiecare proiect specific (buget necesar și finanțare)  

 

Bugetul necesar 

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc) 

Activitate/tip de cost  2013-2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A.Proiectare, studii / cheltuiala directa 
pentru depunerea proiectului 

98.069,12     98.069,12 

       

B. Managementul proiectului prin firma 
de consultanta/cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 15.589,66 

 

   15.589,66 

 

 

C.Dirigentie de santier/ cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 4.205,88 

 

   4.205,88 

 

D.Lucrari de constructii Centru/ cheltuiala 
directa pentru implementarea proiectului 

 400.110,8    400.110,8 

E.Dotari Centru – echipamente, mobilier/ 
cheltuiala directa pentru implementarea 
proiectului 

 49.937,84 

 

   49.937,84 

 

F.Promovarea Proiectului / cheltuiala 
directa pentru implementarea proiectului 
 
G. Auditul Proiectului / cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 5.641,10 

 

 

5.641,10 

 

   5.641,10 

 

5.641,10 

 

H.  Functionarea Centrului / cheltuieli 
directe - salariile  
I. Functionarea Centrului / cheltuieli 
indirecte- energia electrica 
J. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – apa si canalizare 

   

55.000 

 

36.000 

 

55.000 

 

36.000 

 

55.000 

 

36.000 

 

165.000 

 

108.000 
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K. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – telecomunicatii  
L. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – salubrizare 
M. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – alte cheltuieli materiale 

 

30.000 

9.360 

 

16.800 

 

45.000 

 

30.000 

9.360 

 

16.800 

 

45.000 

 

30.000 

9.360 

 

16.800 

 

45.000 

 

90.000 

28.080 

 

50.400 

 

135.000 

N. Functionarea Centrului/ cheltuieli  
indirecte – consumabile  

  12.200 12.200 12.200 36.600 

Total 98.069,12 481.126,38 204.360 204.360 204.360 1.192.275,50 

 

 

Finanțare 

Finanțare (UE, național, local, privat etc.) per activitate sau tip de de cost (de exempluu costuri de personal, costuri materiale etc) 

Finanatare UE  2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A.Proiectare, studii / cheltuiala 
directa pentru depunerea proiectului 

77.506,24  0 0 0 77.506,24 

B. Managementul proiectului prin 
firma de consultanta/cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

 12.523,42 0 0 0 12.523,42 

C.Dirigentie de santier/ cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

 3.173,24 

 

 

0 0 0 3.173,24 

 

D.Lucrari de constructii Centru/ 
cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 316.216,6 0 0 0 316.216,6 

E.Dotari Centru – echipamente, 
mobilier/ cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 38.676,68 0 0 0 38.676,68 

F.Promovarea Proiectului / 
cheltuiala directa pentru 

 4.433,52 0 0 0 4.433,52 
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implementarea proiectului 
G. Auditul Proiectului / cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

 

 

4.433,52 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4.433,52 

H.  Functionarea Centrului / 
cheltuieli directe - salariile  
I. Functionarea Centrului / 
cheltuieli indirecte- energia electrica 

 0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

J. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – apa si canalizare 
K. Functionarea Centrului / 
cheltuieli  indirecte – telecomunicatii  
L. Functionarea Centrului / 
cheltuieli  indirecte – salubrizare 
M. Functionarea Centrului / 
cheltuieli  indirecte – alte cheltuieli 
materiale 
N. Functionarea Centrului/ 
cheltuieli  indirecte – consumabile 

 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

N. Total 77.506,24 379.456,98 0 0 0 456.963,22 

 

Finantare nationala  2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A.Proiectare, studii / cheltuiala 
directa pentru depunerea proiectului 

 18.981,12 0 0 0 0 18.981,12 

B. Managementul proiectului prin 
firma de consultanta/cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

 0 3.066,24 0 0 0 3.066,24 

C.Dirigentie de santier/ cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

 0 777,12 0 0 0 777,12 

D.Lucrari de constructii Centru/ 
cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 0 77.440,8 0 0 0 77.440,8 
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E.Dotari Centru – echipamente, 
mobilier/ cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 0 

 

0 

10.471,84 

 

1.084,8 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

10.471,84 

 

1.084,8 

F.Promovarea Proiectului / 
cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 
G. Auditul Proiectului / cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

  

 

 

0 

 

 

 

1.084,8 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1.084,8 

 

H.  Functionarea Centrului / 
cheltuieli directe - salariile  
I. Functionarea Centrului / cheltuieli 
indirecte- energia electrica 

 0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

J. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – apa si canalizare 

 0 0 0 0 0 0 

K. Functionarea Centrului / 
cheltuieli  indirecte – telecomunicatii  
L. Functionarea Centrului / 
cheltuieli  indirecte – salubrizare 
M. Functionarea Centrului / 
cheltuieli  indirecte – alte cheltuieli 
materiale 
N. Functionarea Centrului/ 
cheltuieli  indirecte – consumabile 

 0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

Total  18.981,12 93.925,6 0 0 0 112.906,72 

Finantare Locala   2013- 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
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A.Proiectare, studii / cheltuiala 
directa pentru depunerea proiectului 

 1.581,76 0 0 0 X 1.581,

76 

B. Managementul proiectului prin 
firma de consultanta/cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

 0 255,52 0 0 0 255,5

2 

C.Dirigentie de santier/ cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

 0 64,76 0 0 0 64,76 

D.Lucrari de constructii Centru/ 
cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 0 6.453,4 0 0 0 6.453,

4 

E.Dotari Centru – echipamente, 
mobilier/ cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 0 789,32 0 0 0 789,3

2 

F.Promovarea Proiectului / 
cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 
G. Auditul Proiectului / cheltuiala 
directa pentru implementarea 
proiectului 

 0 

 

 

0 

90,4 

 

 

90,4 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

90,4 

 

 

90,4 

H.  Functionarea Centrului / 
cheltuieli directe - salariile  
I. Functionarea Centrului / cheltuieli 
indirecte- energia electrica 

 0 

 

0 

0 

 

0 

55.000 

 

36.000 

 

55.000 

 

36.000 

 

55.000 

 

36.000 

 

165.0

00 

 

108.0

00 

 

J. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – apa si canalizare 

 0 0 30.000 

 

30.000 

 

30.000 

 

90.00

0 

 

K. Functionarea Centrului / 
cheltuieli  indirecte – telecomunicatii  
L. Functionarea Centrului / 

 0 

0 

0 

0 

9.360 

16.800 

9.360 

16.800 

9.360 

16.800 

28.08

0 



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

80 

 

 

Pentru a vă întoarce la textul de referință, click aici. 

cheltuieli  indirecte – salubrizare 
M. Functionarea Centrului / 
cheltuieli  indirecte – alte cheltuieli 
materiale 
N. Functionarea Centrului/ 
cheltuieli  indirecte – consumabile 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

45.000 

 

 

12.200 

 

45.000 

 

 

12.200 

 

45.000 

 

 

12.200 

50.40

0 

 

135.0

00 

 

 

36.60

0 

Total  1.581,76 7.743,8 204.360 204.360 204.360 622.4

05,56 
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Centrul de informare turistică Piatra Neamț  
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Raport progres al proiectului Centru de informare turistică 

pentru 2015, Piatra Neamț  
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1. Ce am vrut să realizăm?  

Proiectul de construire a Centrului de informare turistică va contribui la obiectivul menționat în 
planul de politica multi-anuală, sectorul turistic: 
 
“Transformarea viabilă a municipiului în staţiune turistică pentru turismul alternativ, ecologic şi 
cultural” 
 
În cadrul acestui obiectiv principal sunt menționate trei priorități. Proiectul de construire a 
Centrului de informare turistică contribuie în mod special la realizarea celei de a treia  priorități: 
 
“Promovarea eficientă a oportunităţilor turistice” 
 
Scopul construirii Centrului pentru informare și promovare turistică în municipiul Piatra Neamț  
este de a creşte numărul de turişti și a institui un sistem integrat şi informatizat pentru 
prezentarea ofertei turistice prin intermediul unui website.  

 
Centrul de informare turistică este necesar deoarece  municipiul Piatra Neamţ este menționat în 

Planul de Amenajare a Teritorului Național, Secţiunea a VI-a – Zone Turistice, ca fiind un 

municipiu cu concentrare mare a resurselor turistice, atestat ca staţiune turistică, în care există 

o bogata ofertă culturală şi de recreere: festivaluri, spectacole de teatru, concerte, expoziţii, concursuri 

sportive, obiceiuri etc. și a carui zona centrală, cu valoare istorică şi de patrimoniu, poate fi 

transformată într-o zonă turistică. 

 
Centrul de informare și promovare turistică creat va fi constitui cadrul logistic necesar facilitării 

schimbului de informaţii în sectorul turistic între instituţii şi centrele de informare din alte zone 

turistice. Introducerea serviciilor moderne de informaţii şi dezvoltarea unui sistem unitar de 

informare turistică va crea condiţii mai bune pentru stocarea informaţiilor şi va permite 

schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini. Un astfel de 

sistem poate fi extins şi interconectat cu alte sisteme de informare, cum ar fi de exemplu 

sistemul de rezervare on-line, programe de conferinţe/evenimente culturale internaţionale, etc.  

Mai mult, va sprijini infrastructura turistică de informare şi promovare în ţară şi furnizarea de 

informaţii turistice către şi de la turişti şi tour operatori. 
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2. Ce am făcut pentru a ne realiza scopurile?  

 

Planificare 

Planificarea etapelor proiectului pentru fiecare an pentru toată durata de implementare a proiectului 

Etapa proiectului Responsabil 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A  -  Depunerea si evaluarea proiectului 
Manager Proiect  

Lucica Popirda 
x x      

B - Semnarea contractului de finantare 
Primar  x      

C – Managementul Proiectului – Echipa 
Primarie + Consultant - Implementare 

Echipa de proiect din 
Primarie- Lucica 
Popirda, Asistent 
Manager – Liliana 

Gherasim, Consultant 
extern 

 x x     

D – Pregatire documentatii achizitii publice 
Echipa de proiect din 

Primarie- Lucica 
Popirda, Asistent 
Manager – Liliana 

Gherasim, Consultant 
extern, Compartiment 

Achizitii Publice 

 x x     

E – Achizitii Publice  - consultanta, dirigentie, 
lucrari, dotari, publicitate, audit 

Achizitii Publice – 
Primaria Piatra Neamt 

, Consultant extern 
 x x     

F -  Lucrari de executie Centru  de Informare si 
Promovare 

Manager Proiect - LP, 
Antreprenor, Diriginte, 

Consultant extern 
  x     

G -  Dirigentie de santier 
Diriginte   x     
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H. – Dotarea Centrului de Informare cu 
echipamente si mobilier  - furnizare 

Manager Proiect – LP, 
Furnizor Dotari, 

Diriginte, Consultant 
extern 

  x     

I. –Promovarea si publicitatea Proiectului 
Responsabil 

Publicitate – LG, 
Furnizor servicii 

promovare, Consultant 
extern 

  x     

J. – Auditul Proiectului  

 

Responsabil financiar – 
AD , Furnizor servicii 

audit, Consultant 
extern 

  x     

K. – Organizare concurs ocupare 3 locuri de 
munca in cadrul Centrului  

Resurse Umane – 
Primaria Piatra Neamt 

– sef compartiment 
Cristina Movila 

   x     

L. . – Punerea in functiune a Centrului de 
Informare si Promovare Turistica si 
deschiderea acestuia pentru public 

 

Manager Proiect – LP 
Responsabil Financiar 

– AD 
Directia Economica  

Serviciul Patrimoniu  

  
x 

 
    

M. -  Functionarea centrului 
Primaria Piatra Neamt 

Operator Centru 
  x x x x x 

N. Monitorizare indeplinire indicatori si 
sustenabilitate 

Manager Proiect - LP 
   x x x x 

 
        

 

Descrierea activităților planificate/ realizate pentru 2015 To be filled in as it follows: 

X – activități planificate pentru 2015  

X – activități planificate pentru 2015 și finalizate până la data realizării acestui raport   

X – activități planificate pentru 2015  și parțial finalizate până la data acestui raport  

X -  activități planificate pentru 2015 și nefinalizate până la data acestui raport  
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Activitatea Responsabil Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

A . -Managementul Proiectului – Echipa 
Primarie + Consultant - Implementare 

Echipa de proiect 
din Primarie- 

Lucica Popirda, 
Asistent Manager 

– Liliana 
Gherasim, 

Consultant extern 

x x x x x x x x x x x x 

B. – Managementul proiectului prin 
consultant extern  

Consultant Extern 
x x x x x x x x x x x x 

C. – Pregatire documentatii achizitii publica 
contract de executie lucrair  

Echipa de proiect 
din Primarie-, 

Consultant extern 
x            

D.- Achizitie publica lucrari  si semnare 
contract de executie 

Echipa de proiect 
din Primarie- 

Lucica Popirda, , 
Consultant extern, 

Compartiment 
Achizitii Publice 

 x x          

E. – Lucrari de constructii Centru  
Constructor, 

Diriginte, Manager 
Proiect, 

Consultant extern 

   x x x x x x    

F. – Pregatire documentatii achizitii publice 
dirigentie de santier 

Consultant extern, 
echipa proiect  x            

G. –Achizitie publica servicii dirigentie si 
semnare contract de prestari servicii 

 
Achizitii Publice – 

Primaria Piatra 
Neamt , 

Consultant extern 

 x           

H. – Dirigentie de santier 
 

Diriginte se 
santier 

  x x x x x x x x x  
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I. - Pregatire documentatii achizitii publice 
dotari 

 
Consultant extern, 

echipa proiect 
      x      

J.- Achizitie publica dotari si semnare 
contract dotari 

 
Achizitii Publice – 

Primaria Piatra 
Neamt , 

Consultant extern 

       x x    

K.- Dotarea centrului cu echipamente si 
mobilier 

 
         x x x 

L.- Pregatire documentatii achizitii publice 
servicii de promovare  

Manager Proiect – 
LP,Responsabil 
Publicitate - LG, 

Consultant extern 

x            

M. - Achizitie publica servicii promovare si 
semnare contract promovare 

 
Achizitii Publice – 

Primaria Piatra 
Neamt , 

Consultant extern 

 x x          

N. –Promovarea Proiectului 
 

Furnizor servicii 
de promovare, 

Responsabil 
publicitate – LG, 

Manager Proiect – 
LP, Consultant 

extern 

   x x x x x x x x x 

O. Pregatire documentatii achizitii publice 
servicii audit financiar 

 
Manager Proiect – 

LP,Responsabil 
Financiar – AD,  

Consultant extern 

x            

P.- Achizitie publica servicii audit si semnare 
contract  

 
Achizitii Publice – 

Primaria Piatra 
Neamt , 

Consultant extern 

 x x          



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

87 

 

R.—Auditul Financiar al Proiectului 
 

Furnizor servicii 
de audit financiar, 

Responsabil 
Financiar – AD, 

Manager Proiect – 
LP, Consultant 

extern 

   x x x x x x x x x 

S. Organizare concurs ocupare 3 posturi 
vacante – Centru  

 
 Birou Resurse 

Umane Primaria 
Piatra Neamt – sef 

compartiment 
Cristina Movila 

      x x     

T.  Finalizare perioada de implementare, 
punerea in functiune, finalizare activitati de 
implementare  

 
Echipa de proiect- 

LP, AD, LG, 
Consultant extern, 
diriginte, directia 

economica, 
serviciul 

patrimoniu 

           x 

 

 

Grad de îndeplinire a activităților până la data elaborării acestui raport (%) 

Activitate Responsabil Grad de 

realizare 

  
 

 

Observații 

(pentru 

motive ce țin 

de 

nefinalizarea 

unei acivități)   

     

 

D.- Achiziții publice de licrări și 
Echipa de 

proiect a 
85%   

 
 

Activitatea, inițial planificată a fi 

finalizată în februarie nu va putea fi 
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semnarea contractului de 

finanțare  

primpriei 

LucicaPopirda, , 

Consultant 

extern, 

Departamentul 

achiziții publice 

finalizată până la data de 20 aprilie in 

cauza contestațiilor apărute în cadrul 

procesului de achiziții publice  

Notă: Restul activităților sunt derulate conform planului.  

3. Care sunt costurile?  

Bugetul necesar  

Total needed budget multi-annually for each activity or type of cost (e.g. employee costs, materials, etc)  

Activitate/tip de cost  2013-2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A.Proiectare, studii / cheltuiala directa 
pentru depunerea proiectului 

98.069,12     98.069,12 

       

B. Managementul proiectului prin firma de 
consultanta/cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 15.589,66 

 
   15.589,66 

 

 
C.Dirigentie de santier/ cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 4.205,88 

 
   4.205,88 

 
D.Lucrari de constructii Centru/ cheltuiala 
directa pentru implementarea proiectului 

 400.110,8    400.110,8 

E.Dotari Centru – echipamente, mobilier/ 
cheltuiala directa pentru implementarea 
proiectului 

 49.937,84 

 
   49.937,84 

 

F.Promovarea Proiectului / cheltuiala 
directa pentru implementarea proiectului 
 
G. Auditul Proiectului / cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 5.641,10 
 
 

5.641,10 

 

   5.641,10 

 
5.641,10 

 

H.  Functionarea Centrului / cheltuieli 
directe - salariile  

   
55.000 

 
55.000 

 
55.000 

 
165.000 
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I. Functionarea Centrului / cheltuieli 
indirecte- energia electrica 
J. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – apa si canalizare 
K. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – telecomunicatii  
L. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – salubrizare 
M. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – alte cheltuieli materiale 

 
36.000 

 
30.000 
9.360 

 
16.800 

 
45.000 

 
36.000 

 
30.000 
9.360 

 
16.800 

 
45.000 

 
36.000 

 
30.000 
9.360 

 
16.800 

 
45.000 

 
108.000 

 
90.000 
28.080 

 
50.400 

 
135.000 

N. Functionarea Centrului/ cheltuieli  
indirecte – consumabile  

  12.200 12.200 12.200 36.600 

Total 98.069,12 481.126,38 204.360 204.360 204.360 1.192.275,50 
 

 

Activități planificate/ Costuri realizate 2015  

Cheltuieli totale planificate / realizate pentru fiecare activitate în 2015  

Activity/type of cost  2013-2014 2015 

planned 

2015 

realised 

2015 

estimation 

Deviation Remarks 

A.Proiectare, studii / cheltuiala directa 
pentru depunerea proiectului 

98.069,12      

       

B. Managementul proiectului prin firma de 
consultanta/cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 15.589,66 

 

    

C.Dirigentie de santier/ cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 4.205,88 

 

    

D.Lucrari de constructii Centru/ cheltuiala 
directa pentru implementarea proiectului 

 400.110,8     

E.Dotari Centru – echipamente, mobilier/ 
cheltuiala directa pentru implementarea 
proiectului 

 49.937,84 

 

    

F.Promovarea Proiectului / cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 5.641,10 
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G. Auditul Proiectului / cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 

5.641,10 

 

H.  Functionarea Centrului / cheltuieli directe 
- salariile  
I. Functionarea Centrului / cheltuieli 
indirecte- energia electrica 
J. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – apa si canalizare 
K. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – telecomunicatii  
L. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – salubrizare 
M. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – alte cheltuieli materiale 

      

N. Functionarea Centrului/ cheltuieli  
indirecte – consumabile  

      

Total 98.069,12 481.126,38     

Finanțare planificată/ realizată în 2015 

Finanțare (UE, națională, locală, privată etc.) per activitate sau tip de cost )ex. costuri de personal, materiale etc. )  

Finanțare UE  2014 2015 

planificat 

 

2015 

realizat 

2015 

estimat 

Deviații Observații 

A.Proiectare, studii / cheltuiala directa 
pentru depunerea proiectului 

77.506,24      

  12.523,42     

B. Managementul proiectului prin firma 
de consultanta/cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 3.173,24 

 

 

    

C.Dirigentie de santier/ cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 316.216,6     

D.Lucrari de constructii Centru/ 
cheltuiala directa pentru implementarea 

 38.676,68     
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proiectului 

E.Dotari Centru – echipamente, 
mobilier/ cheltuiala directa pentru 
implementarea proiectului 

 4.433,52 

 

 

4.433,52 

    

F.Promovarea Proiectului / cheltuiala 
directa pentru implementarea proiectului 
 
G. Auditul Proiectului / cheltuiala directa 
pentru implementarea proiectului 

 0 

 

0 

    

H.  Functionarea Centrului / cheltuieli 
directe - salariile  
I. Functionarea Centrului / cheltuieli 
indirecte- energia electrica 
J. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – apa si canalizare 
K. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – telecomunicatii  
L. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – salubrizare 
M. Functionarea Centrului / cheltuieli  
indirecte – alte cheltuieli materiale 

 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

    

N. Functionarea Centrului/ cheltuieli  
indirecte – consumabile  

77.506,24 379.456,98     

 

 

Finanțare națională 2014 2015 

planificat 

 

2015 

realizat 

2015 

estimat 

Deviații Observații 

A.Proiectare, studii / cheltuiala directa 

pentru depunerea proiectului 

18.981,1

2 

0     

B. Managementul proiectului prin firma 

de consultanta/cheltuiala directa 

0 3.066,24     
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pentru implementarea proiectului 

C.Dirigentie de santier/ cheltuiala 

directa pentru implementarea 

proiectului 

0 777,12     

D.Lucrari de constructii Centru/ 

cheltuiala directa pentru 

implementarea proiectului 

0 77.440,8     

E.Dotari Centru – echipamente, 

mobilier/ cheltuiala directa pentru 

implementarea proiectului 

0 

 

0 

10.471,84 

 

1.084,8 

    

F. Promovarea Proiectului / cheltuiala 

directa pentru implementarea 

proiectului 

G. Auditul Proiectului / cheltuiala 

directa pentru implementarea 

proiectului 

 

 

 

0 

 

 

 

1.084,8 

    

H. Functionarea Centrului / cheltuieli 

directe – salariile 

I. Functionarea Centrului / cheltuieli 

indirecte- energia electrica 

0 

 

0 

0 

 

0 

    

J. Functionarea Centrului / cheltuieli  

indirecte – apa si canalizare 

0 0     

K. Functionarea Centrului / cheltuieli  

indirecte – telecomunicatii 

L. Functionarea Centrului / cheltuieli  

indirecte – salubrizare 

M. Functionarea Centrului / cheltuieli  

indirecte – alte cheltuieli materiale 

N. Functionarea Centrului/ cheltuieli  

indirecte – consumabile 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 
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Finanțare locală  2014 2015 

planificat 

 

2015 

realizat 

2015 

estimat 

Deviații Observații 

A.Proiectare, studii / cheltuiala 

directa pentru depunerea proiectului 

1.581,76 0     

B. Managementul proiectului prin 

firma de consultanta/cheltuiala 

directa pentru implementarea 

proiectului 

0 255,52     

C.Dirigentie de santier/ cheltuiala 

directa pentru implementarea 

proiectului 

0 64,76     

D.Lucrari de constructii Centru/ 

cheltuiala directa pentru 

implementarea proiectului 

0 6.453,4     

E.Dotari Centru – echipamente, 

mobilier/ cheltuiala directa pentru 

implementarea proiectului 

0 789,32     

F. Promovarea Proiectului / cheltuiala 

directa pentru implementarea 

proiectului 

G. Auditul Proiectului / cheltuiala 

directa pentru implementarea 

proiectului 

0 

 

 

0 

90,4 

 

 

90,4 

    

H. Functionarea Centrului / cheltuieli 

directe – salariile 

0 

 

0 

 

    

Total 18.981,1

2 

 

93.925,6     
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I. Functionarea Centrului / cheltuieli 

indirecte- energia electrica 

0 0 

J. Functionarea Centrului / cheltuieli  

indirecte – apa si canalizare 

0 0     

K. Functionarea Centrului / cheltuieli  

indirecte – telecomunicatii 

L. Functionarea Centrului / cheltuieli  

indirecte – salubrizare 

M. Functionarea Centrului / cheltuieli  

indirecte – alte cheltuieli materiale 

N. Functionarea Centrului/ cheltuieli  

indirecte – consumabile 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

    

Total 1.581,76 7.743,8     

 

 

Pentru a vă întoarce la textul de referință, click aici.  
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Instituțiile publice depind fundamental de credibilitatea publică  pe care o au, de încrederea pe 

care cetățenii o au ca și clienți ai acestora, de valorile fundamentale pe care le inspira și de 

legitimitatea lor.  

 

Încrederea și legitimitatea de care se bucură determină ca cetățenii „clienți” să feii conectați cu 

acestea, cu instituția Primarului, prin participarea cu resurse la munca voluntară sau prin 

acceptarea și sprijinirea proiectelor care se derulează la nivelul comunității. Administrația 

publică are nevoie de încrederea membrilor comunității pentru îmbunătățirea eficienței 

proiectelor implementate.  

 

Câaștigarea și menținerea încrederii în cetățeni necesită efort susținut din partea administrației 

publice, ce trebuie să stabilească proceduri în concordanță cu buna guvernare, să acționeze 

transparent și să funcționeze eficient. Realizarea unui raport anual aduce o importantă 

contribuție pentru asigurarea unui climat de transparență și oferă oportunitatea de a comunica 

cu publicul țintă într/un mod structurat și coerent: 

 Care sunt elementele constituente ale organizației: misiune, programe, proiecte, 

beneficiari, parteneri, finanțatori; 

 Care sunt pricipiile și valorile care ghidează munca și filosofia organizației; 

 Cum este structurată organizația; 

 Care este bugetul raportat anual și sursele de venit. 

În 2014 Primăria Prundeni a obținut finanțare pentru modernizarea sistemului de irigații în 

valoare de 1 milion de euro și două proiecte pentru dezvoltarea zonei recreaționale și turistice 

din Prundeni.  

 

Guvernul României la sfârșitul anului 2014 a emis H.G 74/2014 prin care se alocă comunei 

Prundeni 200.000 lei pentru a acoperi împrumutul pe care l-am contractat pentru acoperirea 

anumitor costuri.  

 

Prin OUG 28/2013 și prin Programul Național pentru Dezvoltare Locală lansat în acest an de 

către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost elaborat 

proiectul cu titlul „Actualizarea drumurilor în Prundeni” prin care vor fi modernizate și 

reabilitate drumul de interes local Bereni pe o distanță de 600 m. În luna octombrie, MDRAP a 

emis o adresă prin care notifică comuna Prundeni de faptul că proiect cu o valoare de 300.000 

lei a fost aprobat. Lucrările au fost desfășurate și plătite în luna octombrie. 

 

1. Introducere 
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În acest an festivalul Vinului pe care îl organizăm de obicei nu a mai avut loc din cauza co-

finanțării pe care a trebuit s-o furnizăm pentru proiectul de modenrizare a drumurilor ce 

trebuia derulat în bune condiții.  

 

Primăria Prundeni a elaborat și depus trei proiecte: extinderea sistemului de canalizare, 

modernizarea infrastructurii rutiere pentru o arie de 3 km și extinderea rețelei de gaz natural.  
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Ca Primar, sunt mândru de realizările anului trecut. În ciuda dificultăților, am avut și 

multe realizări. În 2014 Primăria Prundeni s-a confruntat cu multe situații neprevăzute 

(precipitații abundente urmate de o perioadă de secetă, grindină și căderi abundente de 

zăpadă), fenomene naturale care au afectat serios spațiul de locuire, infrastructura și 

producția agricolă.  

 

Pentru mine, ca Primar, acestea au cauzat situații dificile, dar cred că împreună cu 

funcționarii publici de la Primărie, am încercat să rezolvăm aceste situașii dificile cât de 

bine am putut. Vrem să contribuim la dezvoltarea comunei în următorii ani și să o 

transformăm într-un loc mai bun pentru noii toți și să prevenim situașii ca cele de mai 

sus să se întâmple în viitor. În ultimul an a fost depuse eforturi pentru creșterea 

accesului în comună, extinderea sistemului de irigație și extinderea rețelei de gaze.  

 

În ciuda problemelor întâmpinate, Primăria Prundeni vrea să devină o instituție 

inovativă și responsabilă a cărei principală preocupare să fie îmbunătățirea calității 

vieții prin dezvoltarea serviciilor de calitate în Prundeni, a infrastructurii, creării unei 

comunități pregatite pentru viitoarele provocări.  

 

Primăria Prundeni a propus crearea unui corp de elită a funcționarilor publici care să 

răspundă tuturor nevoilor și cerințelor cetățenilor și să furnizeze servicii de calitate 

către aceștia. Propunem îmbunătățirea permanentă a mijloacelor de lucru.  

2. Bun-venit din partea Primarului și a Consiliului Local  



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

99 

 

 

În anul 2014, populația comunei Prundeni număra 4424 locuitori. În 2014, 0,6 km de 

drumuri au fost construiți și 300.000 lei au fost cheltuiți pentru aceasta.  

 

Începând din 2005, odată cu intrarea în vigoare a legii 247, au fost depuse la Primărie un 

număr de 362 de cereri pentru a rezolva diferite probleme ce țin de alocarea terenului, 

cereri ce nu au fost rezolvate din diferite motive.  

 

Din totalul cererilor pentru reconstituirea drepturilor de proprietate, la sfârșitul anului 

2014, situația este următoarea: 

- 270 cereri au fost respinse de comisia locală; 

- 22 titluri de proprietate au fost emise; 

- 13 cereri au fost rezolvate prin schimbarea încadrării într-una compensatorie; 

- 57 cereri au fost rezolvate la nivel județean; 

- 0 cereri nerezolvate.  

 

Date statistice cu privire la cetățeni – 2014  

Nr/crt Nașteri Decese 

1 14      60 

 

 

3. Date statistice ale anului anterior  
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4.1. Administrație  

În ultimul an, în sectorul administrației activitatea s-a derulat în concordanță cu cerințele unei 

administrații de calitate.  

 

Plățile pentru salarii și cheltuielile administrative s-au derulat în concordanță cu procedurile 

stabilite la nivelul instituției. Funcționarii publici au fost informați cu privire la schimbările 

legislative ce au avut loc în 2014.  

 

Ce am făcut pentru a realiza ce ne-am propus?  

- Au fost colectate taxe și taxe locale corespunzătoare anului 2014 la o rată de 95%; 

- Au fost plătite ratele împrumuturilor conform graficului de plată; 

- Cetățenii au fost informațicu privire la deciziile luate de către Consiliul Local. 

 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare cu privire la domeniul „Administrație” în Strategia 

de Dezvoltare pentru 2010-2016 este: în cadrul fiecărei din cele două priorităși sunt stabilite 

măsuri și activități, unele implementate prin intermediul proiectelor, după cum urmează:  

 

Prioritatea 1 - Îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţenii noştri; 

Prioritatea 2 - Să avem o organizaţie profesională. 

 

În cadrul fiecăreia dintre cele două priorități sunt prevăzute o serie de măsuri și activități, unele 

dintre acestea prin implementarea unor proiecte, dupa cum urmează:  

 

Prioritatea 1 - Îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţenii noştri: 

-  Implementarea instruirilor pentru funcționarii publici și personalul contractual; 

-  Modernizarea echipamentelor. 

  

Prioritatea 2 - Să avem o organizaţie profesională  

- Mentinerea și modernizarea echipamentelor existente în primărie și îmbunătățtirea serviciilor;  

- Serviciile oferite de funcționarii publici să fie calitative (salariu). 

 

Din toate măsurile/activitățile menționate, pentru perioada de referință 2015 -2018, am selectat  

proiecte pe care le prezentăm, in continuare.  

 

Activitate/ proiect A: 

“Cursuri de formare profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual”–

înregistrare și arhivaă - instruirea functțonarilor publici pentru aceste programe. 

 

4. Raport anual  
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În vederea realizării acestui proiect se dorește obținerea unei finanțări nerambursabile din 

fonduri europene, în acest scop se urmărește lansarea oficială a unui apel de cereri de finanțare, 

în cadrul programelor operaționale,  încă din cursul anului 2014. 

Valoare proiect: 100.000 lei 

Durata de implementare a proiectului: 12 luni (realizarea efectivă a cursurilor de formare 

profesională). 

 

Activitate/proiect B 

“Modernizarea echipamentelor existente la nivelul instituției”- Program pentru arhivă și 

înregistrări (ICT) 

În vederea realizării acestui proiect se dorește obținerea unei finanțări nerambursabile din 

fonduri europene sau naționale, în acest scop se urmărește lansarea oficiala a unui apel de cereri 

de finanțare, în cadrul programelor operaționale,  încă din cursul anului 2014. 

Valoare proiect: 100.000 lei 

Durata de implementare a proiectului: 12 luni (realizarea efectivă a instalării programelor). 

 

Activitate/ proiect 2015 

planificat 

2015 

realizat 

Diferență 

2015 

2016 2017 2018 Total 

Activitate/ proiect A 100.000      100.000 

Activitate/ proiect B 100.000      100.000 

 

Evaluarea funcționarilor publici și a personalului contractual 

Evaluarea performanței anuale este o procedură formalizată ce determină nivelul de îndeplinire 

a obiectivelor individuale și a activităților pe parcursul unei anumite perioade pe baza unor 

criterii de evaluare. Aceasta include monitorizarea continuă a performanșei funcționarilor 

publici, identificarea nevoilor de dezvoltare și a barierelor în calea atingerii performanțelor 

profesionale optime. Obiectivul este îmbunătățirea performanța profesională și abilitățile 

profesionale și personale ale funcționarilor publici.  

 

Pentru evaluarea funcționarilor publici au fost stabilite următoarele criterii:   

1. Competență managerială;  

2. Competență decizională;  

 3. Competență profesională;  

4. Creativitate;  

5. Efectivitate și eficiență;  

6. Comunicare și reprezentare;  

7. Lucrul în echipă;  

8. Calitatea muncii.  

 

 

Indicatori de efect  

Indicatorii de efect pentruperioada 2013-2014 nu sunt disponibili, ci doar din 2015. Plângerile 

sunt înregistrate și incluse ulterior.   

Indicator 2013 2014 

planificat 

2014 

realizat 

Diferență 2015 2016 2017 

Număr de funționari n.a.  n.a. n.a. n.a. 2 2 2 
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publici formați  

Nr de plângeri  n.a. n.a. n.a. n.a.    

Nr de persoane ce 

accesează software-ul de 

acasă  

n.a. n.a. n.a. n.a. 50 50 50 

Măsurarea eficienței 

funcționarilor publici  

n.a. n.a. n.a. n.a. >7 >7 >7 

 

Cât costă?  

Nr/crt 

Activitate/ proiect 2014 

1 
1.1.1. Implementarea de programe de 

formare pentru funcționarii publici 
- 

2 
1.1.2. Modernizarea echipamentului  - 

3 

1.2.1. Mentenanța echipamentului și a 

primăriei  

352 

4 1.2.2. Calitate bună a resursei umane 

din administrație (salarii)  
447 

 

Pentru 2014 nu a fost alocat buget pentru acestea. Din 2015 încolo, realizările vor fi comparate 

cu bugetul anului 2015.  

 

 

4.2. Infrastructură 

În 2014 comuna Prundeni s-a confruntat cu multe situații neprevăzute (căderi masive de 

precipitații urmate de secetă, căderi masive de zăpadă), fenomene naturale ce au afectat serios 

zona de locuire, infrastructura și producția agricolă.  

 

Primăria a elaborat și a depus trei proiecte in 2014: extinderea sistemului de canalizre, 

modernizarea infrastructurii rutiere pentru 3 km șii extinderea rețelei de gaz. Lucrprile vor 

demara ăn 2015.  

Sistemul de apă curentă și apă menajeră funcșionează la parametri corespunzători.  

 

Ce am făcut pentru a realiza ce ne-am propus?  

- Comitet de Urgență pentru a invetaria daunele ca urmare a calmităților naturale;  

- Prioritizare pentru a rezolva problemele în cel mai scurt timp; 

- Au fost rezolvate situațiile ce afectează siguranța publică;   

-  Au fost realizate principalele documente pentru informarea autorităților centrale de daunele 

produse;  

-  A fost solicitat sprijinul guvernului.  
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1.  Prioritate – Îmbunătățirea producției proprietarilor de teren  

- Modernizarea sistemului de irigație;  

- Înlocuirea țevilor vechi, a echipamentului, a pompelor.   

 

Comuna Prundeni implementează un proiect pentru modernizarea și reabilitarea sistemului de 

irigații OUAI Călina-Prundeni finanțat de FEADR – PNDR Măsura 125 A. Proiectul este în valoare 

de 4.000.000 lei. Anumite activități au fost stabilite în 2014 ce au fost incluse în termenii 

elaborați inițial.  

 

În Spetembrie a fost inișiată procedura de achiziție publică. În Septembrie 2014 echipa de 

implementare a depus documentația pentru achiziția publică de lucrări pentru modernizarea și 

reabilitarea sistemului de irigație OUAI Călina-Prundeni. Documentația a fost pregătită și 

încărcată în SEAP și apoi trimisă spre aprobarea Agenției de Dezvoltare Oltenia și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În termenul pentru primirea clarificărilor au fost 

primite un număr de șase cereri de informații ce au fost înaintate. 

 

Un număr de 3 oferte au fost primite. Deschiderea lor a avut loc la data stabilită în documentație. 

Doar o parte din reprezentanții operatorilor economici au fost prezenți la sesiunea de 

deschidere. În luna octombrie a fost semnat contractul. Câștigătorul este SC GIDAZI COM SRL. 

Acesta a demarat lucrările și a realizat 10% din lucrări. 

 

2. Prioritate  - Acces public la apă potabilă și la rețeaua de salubritate  

Din luna septembrie 2015 sistemul de apă curenă și canalizare va fi concesionat furnizorului 

regional de apă și canalizare din Vâlcea SC APAVIL SA/ De la această dată, toate activitățile vor fi 

derulate de către acest furnizor (încheierea de noi contracte, racordarea, acordurile, 

mentenanța, stabilirea prețurilor).  

 

3. Prioritate – Îmbunătățirea accesului în Prundeni   

Pe parcursul acestui an, ca urmare a precipitațiilor abundente, comuna Prundeni suferit dauneȘ 

drumuri locale și forestiere distruse, șanțuri înfundate, 16 podețe distruse, țevi distruse pe o 

distanță de 0,6 km. Comuna Prundeni a elaborat unun studiu de fezabilitate pentru reconstrucția 

zonelor avariate de inundații:   

1. Reconstrucția unor drumuri locale pe o distanță de 3.5 km; 

2. Reconstrucția a 16 podețe; 

3. Reconstrucția drumurilor forestiere pe o lungime de 1,5 km; 

4. Reconstrucția sistemului de canalizare pe o distanță de 0.6 km; 

Totalul daunelor: 4,776 milioane lei.  

La sfârșitul acestui an, comuna Prundeni a primit prin H.G 1138/2014 suma de 4.776.000 lei 

reprezentând investițiile pentru remedierea și reabilitarea infrastructurii afectate. Bugetul a fost 

revizuit și sumele luate în calcul în conturile primăriei Prundeni. La ănceputul anului 2015 vor fi 

lansate proceduri de achiziții pentru furnizarea acestor lucrări.  

 

Prin OUG 28/2013 și prin Programul Național pentru Dezvoltare Locală lansat în acest an de 

către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost elaborat 

proiectul cu titlul „Actualizarea drumurilor în Prundeni” prin care vor fi modernizate și 

reabilitate drumul de interes local Bereni pe o distanță de 600 m. În luna octombrie, MDRAP a 
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emis o adresă prin care notifică comuna Prundeni de faptul că proiectl cu o valoare de 300.000 

lei a fost aprobat. Lucrările au fost desfășurate și plătite în luna octombrie. 

 

Indicatori de efect  

Indicatorii de efect pentru perioada 2013-2014 nu sunt disponibili, ci doar din 2015 înainte. 

Plângerile sunt înregistrate și incluse ulterior.  

Indicator 2013 2014 

planificat 

2014 

realizat 

2015 2016 2017 

Lungimea strazilor 

asfaltate/modernizate 

   1,5 km   

Lungimea sistemului de 

irigatii si racordarea 

proprietarilor de teren, din 

care 

      

Conducte    100   

Pompe    15   

Racordare gospodarii la 

reteaua de apa 

   26   

Racordare gospodarii la 

reteaua de apa canalizare 

   82   

Numarul de plangeri si 

reclamatii pentru starea 

drumurilor 

   25   

Lungimea drumurilor 

mentinute 

   0,5 km   

Refacere platforma drumuri 

de interes local str. Dealului 

   3,5 km   

Refacere 16 podete tubulare    16   

Refacere plaftorma drum 

forestier pe o lungime de 1,5 

km 

   1,5 km   

Refacere canalizare 0,6 km    0,6 km   

 

Cât costă?  

Nr/crt 
Activitate 2014 

1 
2.3.1. Modernizare și îmbunătățire drumuri  245 

2 2.3.2. Mentenanță dumuri 61 

 

 

 

 



Materiale informationale PMI  

Sapte etape ale PMI 

105 

 

 

4.3. Turism 

Obiectivul general al comunei Prundeni ăl reprezintă dezvoltarea turismului și creșterea 

vizibilității comunei Prundeni și a împrejurimilor prin promovarea a 16 biserici, mănăstiri și 

schituri din zonă prin activități specifice de marketing. Acest obiectiv include activități adresate 

cimunei Prundeni ți împrejurimilor pentru a le transforma ăn destinații atractive pentru turism, 

afaceri, dezvoltarea culturii ecumenice, a accesului la schituri, mănăstiri și biserici și creșterea 

ratei de utilizare a internetului pentru acest scop. Acest lucru presupune promovarea turismului 

și a culturii monahale prin activități de marketing de promovare a bisericilor cu tradișie. 

Promovarea turistică se va realiza prin creșterea vizibilității bisericilor din regiune pentru 

impactarea nișei turistice la nivel național și internațional; 

- Creșterea numărului de turiști cu minimum 5% în Prundeni și zonele apropiate prin activități 

specifice de marketing și promovare;  

 - Creșterea vizibilității comunei Prundeni și a împrejurimilor prin includerea acesora în 

circuitele turistice;  

 - Menținerea și crearea de noi slujbe ca rezultat al creșterii turismului în zonă.  

 

Primăria stabilește diferite activități pentru a face din Prundeni și localitățile învecinate 

destinații turistice atractive pentru turism, afaceri, dezvoltarea de produse vinicole și creșterea 

utilizării internetului în serviciile de promovare turistică.  

 

Ce am realizat?  

Au fost obținute fonduri europene pentru două proiecte.  

 

Ce a fost realizat pentru a obține ceea ce ne-am propus?  

- Au fost elaborate și depuse 2 proiecte pentru finanțare din fonduri europene cu o valoare de 

1990 mii lei;   

- Au fost derulate studii pentru evaluarea oportunității dezvoltării zonelor din punct de vedere 

turistic 

 

Indicatorii de efect  

Indicatorii de efect pentru perioada 2013-2014 nu sunt disponibili, ci doar din 2015 în viitor. 

Plângerile sunt înregistrate și vor fi incluse ulterior.  

Indicator 2013 2014 

planificat 

2014 

realizat 

2015 2016 2017 

Nr vizitatori drumul vinului     1.300   

Nr vizitatori turism     1.300   

Creșterea veniturilor din turism        

Slujbe create sau menținute     10% 

(2) 

  

       

 

Cât a costat?  

Nr/crt Realizar în 2014 
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Activitate 0 

 

4.4. Tiimp liber, educație și cultură  

- Primăria Prundenisupraveghează activitatea educațională și menținerea sălilor de clasă; 

- În acest an școala nu a înregistrat abandonuri școlare;  

- Elevii au beneficiat de transport școlar; 

- Cei mai buni elevi au participat în competiții la nivelul țării, obținând rezultate foarte bune;  

- Corul școlii a participat în numeroase festivaluri în județul Vâlcea și județe învecinate; 

- Comuna Prundeni nu a organizat festivalul vinului in ocombrie 2014 din cauze ce țin de 

asigurarea co-finanțării unui alt proiect; 

 - Biblioteca comunală și-a îmbunătățit fondul de carte datorită donațiilor primite; 

- Au alocat un spațiu pentru crearea unui muzeu local.   

 

Recreerea este perioada de timp care nu este dedicată activităților profesionale, casnice, de 

afaceri sau educaționale și este o perioadă de odihnă activă după acestea. Odihna activă este un 

timp esențial pentru păstrarea sănătății fizice și psihice. 

 

Activitățile recreative produc scurte perioade de libertate când avem posibilitatea să dezvoltăm 

funcții psihice și intelectuale diverse: creativitatea, imaginația, simțul ludic, acumularea de 

cunoștințe și deprinderi, afectivitatea, să facem realitate propriile vise și planuri. Ieșirea din 

rutină este foarte benefică pentru psihicul nostru cât și pentru trup, rutina ne obligă să uzăm 

anumite organe, funcții, părți ale corpului în mod excesiv iar odihna activă are rolul de a readuce 

echilibrul fiziologic, metabolic și psiho-emoțional. 

 

De asemenea recreerea ne ajută pe plan social prin intrarea în contact cu alte persoane, 

dobândirea de noi prieteni și cunoscuți, ne ajută și în comunicare. 

Comuna Prundeni isi propune o serie de proiecte menite sa ofere cetatenilor sai, activitati de 

recreere care sa cuprinda cat mai multe categorii sociale. 

 

Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale 

societatii, dar si ale individului.  Comuna Prundeni, prin mijloacele de care dispune (resursa 

umana-functionari publici cat si resursa financiara), creeaza cadrul necesar tuturor copiilor de 

pe raza localitatii Prundeni si nu numai de a beneficia de cele mai bune conditii de studiu si 

dezvoltare personala, cat si adultilor prin cursurile de fomare profesionala pe care le 

organizeaza in vederea reconversiei profesionale si invatarii pe tot parcursul vietii. 

 

Ce am realizat?  

Prioritatea 1 – Să avem cetățeni sănptoși 

- Modernizarea și mentenanța stadionului comunal; 

–Menșinerea gazonului artificial.   

 

Prioritatea 2 – Toti copiii sa aiba baza educationala moderna  si cat mai multe cunostinte 
accumulate 

- Finanțarea școlilor;  

- After-school;  
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Prioritatea 3 – Dezvoltarea unei laturi sociale și identitatea comunei Prundeni. 
- Organizarea unui festival în Prundeni.   

Prin OUG 28/2013 și prin Programul Național pentru Dezvoltare Locală lansat în acest an de 

către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost elaborat 

proiectul cu titlul „Actualizarea drumurilor în Prundeni” prin care vor fi modernizate și 

reabilitate drumul de interes local Bereni pe o distanță de 600 m. În luna octombrie, MDRAP a 

emis o adresă prin care notifică comuna Prundeni de faptul că proiectl cu o valoare de 300.000 

lei a fost aprobat. 

 

Prioritatea  4-  Crearea unui  loc unde oamenii pot să se informeze și să îți îmbunătațească 
cunoștintele 
– Îmbunătățirea serviciilor oferite de bibliotecă.  

 

Indicatorii de efect 

Indicator 2013 2014 

planificat 

2014 

realizat 

2015 2016 2017 

Numarul de locuitori care folosesc 

stadionul 

 
 

 
200 

  

Numarul de locuitori care folosesc 

gazonul sintetic 

 
 

 
434 

  

Numarul  de elevi care vin la scoala 

zi de zi% 

 
 

 
100% 

  

Numarul  de  elevi care participa la 

concursuri scolare si olimpiade 

 
 

 
10% 

  

Numarul  de elevi care participa la 

orele suplimentare 

 
 

 
20 

  

Numarul  de participanti la Festival    2000   

Numarul de vizitatori la biblioteca    200   

 

 

 Cât costă?  

Nr/crt 

Activitate 
2014 

1 4.1.2. Menținerea gazonului artificial pentru 

practicarea de sporturi 
10 

2 
4.2.1. Finanțarea școlii 914,5 

3 

4.2.3. Susținerea clubului copiilor 
7,5 

4 4.2.4. Susținerea corului copiilor 4 

5 

4.2.5. Transport școlar 
50 

6 
4.3.1. Organizarea unui festival al vinului ---- 

7 
4.4.1. Suținerea și mentenanța bibliotecii 21 

 TOTAL 1007 
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4.5. Societate, siguranță și servicii  

Au fost alocate resursele necesare pentru persoanele aflate în situații de risc social. Au fost 

achitate salariile asistenților persoanelor cu dizabilități până în luna octombrie. Guvernul a 

impus ca primariile să suporte 25% din plata salariilor asistenților persoanelor cu dizabilități. 

Din această cauza, primăria nuu a avut suficiente fonduri pentru a acoperi și lunile noiembrie și 

decembrie.  

- S-a acționat prompt și rapid pentru limitarea proporțiilor daunelor produse de inundații;  

- Persoanele cu dizabilități și boli grave au primit îngrijire la domiciliu și auu fost monitorizate 

de către serviciile sociale din primărie.  

 

Ce am realizat?  

- Crearea unei baze de date a persoanelor ce trebuie să-și schimbecărțile de identitate;  

- Asistarea persoanelor cu o situație financiară precară, cu probleme de sănătate și 

sociale;  

- Inventarierea daunelor produse de inundații. Acest inventar a fost adus la cunoștința 

autorităților centrale;  

- Identificarea zonelor cu risc crescut de inundare;  

- Sume substanțiale au fost onbșinute de la guvern pentru repararea și modernizarea 

infrastructurii avariate.  

 

Ce am făcut pentru a realiza ce am planificat?   

Următoarele priorități au fost identificate: 

 

Prioritatea 1 - Asigurarea cetățenilor cu cărți de identitate ceea ce le oferă posibilitatea de a 

calatori; 

- Toți cetățenii din Prundeni au cărți de identitate; 

 

Prioritatea 2 – Îngrijirea și protejarea oamenilor cu probleme de sănătate 

- Asistenti personali pentru persoanele cu handicap/probleme de sanatate; 

 

Prioritatea 3 – Oamenii să fie in siguranță  în caz de dezastre naturale 

-      Existența  unui fond în caz de calamități; 

- Oamenii să știe cum să acționeze în caz de dezastre naturale. 

 

Prioritatea  4- Să menținem curătenia în comuna Prundeni.  
- Menținerea drumurilor curate; 
- Iluminat public modern; 
- Menținerea copacilor curățați; 
- Menținerea curățeniei canalelor de deversare a apei; 
- Menținerea  suprafetelor cu iarba din comună ->40 km. 

 

Indicatori de efect  

Indicator 2013 2014 

planificat 

2014 

realizat 

2015 2016 2017 

Numarul de persoane care au    100%   
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carte de identitate 

Numarul de persoane asistate    74   

Numarul  de voluntari instruiti 

pentru situatii de urgenta 

   100   

Numarul  de accidente rutiere    <10   

Numarul  de copaci periculosi     <70   

Suprafata de iarba taiata 

 

   >40 

km 

  

Familii in situatii de urgenta in 

urma calamitatilor naturii 

   <10   

 

 

 

Nr/crt 
Activitate 2014 

1 
5.1.1. Furnizarea de cărți de identitate 12 

2 
5.2.1. Asistenți personali pentru persoanele cu 

dizabilități/ probleme de sănătate  
912 

3 
5.3.1. Fond pentru dezastre naturale  4 

4 
5.3.2. Educarea persoanelor cu privire la situațiile de 

urgență  
0 

5 
5.4.1. Curățarea drumurilor 100 

6 5.4.2. Iluminatul drumurilor 200 

7 
5.4.3. Curățarea copacilor (stâlp electricitate, drumuri) 

120 

8 
5.5.1. Curățarea canalului 50 

9 5.6.1. Tăierea ierbii 20 
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Vezi planul multi-anual de exemplu.   

 

Pentru a vă întoarce la textul de referință, click aici. 
  

5. Recapitulare financiară  
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Domeniul turismului  
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1. Ce vrem să realizăm? 

Importanța turismului pentru Piatra Neamț  

 

Municipiul Piatra Neamt îți dorește sa devină o stațiune turistica importantă, astfel încât, 

folosind resursele naturale disponibile: frumuseţea peisajului, condiţiile de climă, monumentele 

de artă, vestigiile istorice, tradiţia populară, turismul sa devina o modalitate reala de dezvoltare 

economica a zonei. 

 

Domeniul de dezvoltare durabilă a tusimului și afacerilor conexe a fost ales pentru ca: 

- Exista potențial natural și antropic important; 

- Orașul este deja cunoscut ca destinatie turistică montana și are o infrastructură 

adecvată; 

- Turismul fiind o industrie a serviciilor, micile afaceri nu necesita investitii importante; 

- Efectele colaterale sunt mai înseminate ca în cazul altor industrii ( de ex. cererea  

crează servicii noi mai repede decat în alte sectoare); 

- Produsul turistic este mai usor de vandut on-line decat alte produse; 

- Este o industrie curată, care nu produce reziduuri, nu poluează; 

- Efectele produse pentru comunitate sunt pe termen lung și apar mai rapid; 

- De o parte din facilitățile și infrastructura tursitică beneficiază și proprii  locuitori; 

- Turismul presuspune un hnow-how mai puțin specializat și tehnic decat alte industrii. 

Efecte scontate  

Ca urmare a implementării proiectelor cu impact asupra dezvoltării turismului, efectele 

așteptate sunt: 

- Creșterea veniturilor bugetului local (prin creșterea valorii taxelor colectate), care se vor 

reflecta în îmbunătățirea serviciilor publice oferite comunității; (o interfață mai prietenoasă cu 

cetățenii, drumuri mai bune, spații verzi, mobilier urban, etc);  

- Diversificarea serviciilor și obiectivelor turistice va duce la crearea de noi locuri de 

muncă (în turism şi în celelalte ramuri care se dezvoltă datorită dezvoltării turismului) şi pe 

această cale reducerea şomajului, valorificarea mai bună a resurselor și a forţei de muncă; 

- Inițiativele antreprenoriale vor contribui la creșterea clasei de mijloc. 

Indicatori de efect  

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015 - 2018)  avuți în vedere pentru grupul de proiecte 

cu impact asupra dezvoltării turismului sunt: creșterea  numărului de turițti, creșterea 

numărului de înnoptări,  creșterea duratei medii a șederii, cresterea veniturilor la bugetul local 

obtinute din taxe hoteliere, cresterea veniturilor la bugetul local obtinute din impozite pe 

spectacole:  

 

Indicator 2012 2015 

planificat 

2015 

derulat 

Deviații 2016 2017 2018 

Numarul de 

turisti 

41201 44000   47250 51250 55992 

Numarul de 

innoptari 

67458 72160   77963 86100 95186 

Durata medie a 1,63 1,64   1,65 1,68 1,70 
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sederii 

Venituri  din 

taxe hoteliere 

57612 58188   58759 59405 60059 

Venituri din 

impozite pe 

spectacole 

17853 18746   19682 20666 21699 

 

Pentru acești indicatori am folosit valorile de referință din 2012 furnizate de departamentul de 

statistică Neamț și datele din bugetul executiv – venituri 2012.  

 

2. Ce am făcut pentru a realiza ce ne-am propus?  

 

Obiectivul general al politicii de dezvoltare a turismului, conținut în Strategia de dezvoltare a 

municipiului Piatra Neamt pentru perioada 2008 – 2015, este: 

 

Transformarea viabilă a municipiului în staţiune turistică pentru turismul alternativ, ecologic şi 

cultural. 

 

Pentru atingerea obiectivului general al politicii de dezvoltare a turismului au fost identificate 

următoarele trei priorități: 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii turistice 

Prioritatea 2 - Creşterea calităţii şi diversificarea ofertei turistice  

Prioritatea 3 - Promovarea eficientă a oportunităţilor turistice 

 

În cadrul fiecareia dintre cele trei priorități sunt prevăzute o serie de măsuri și activitati, unele 

dintre acestea prin implementarea unor proiecte, dupa cum urmează:  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii turistice: 

- “Realizare piste de bicicliști în municipiul Piatra Neamț “ 

- „Dezvoltare infrastructură turistica masiv Cozla” 

- „Amenajare traseu turistic Pietricica” 

- „Amenajare zona pietonala piata 22 Decembrie” 

 

Prioritatea 2 - Creşterea calităţii şi diversificarea ofertei turistice:  

- „Restaurare si consolidare vestigii arheologice descoperite in zona istorica si culturala 

Curtea Domneasca – Muzeul Curtii Domnesti II” 

- „Amenajare Bazar strada Muncii” 

- Crearea de noi produse turistice (sporturi alternative: parapanta, deltaplan, 

mountainbike, snowboard, paint ball, ATV) 

 

Prioritatea 3 - Promovarea eficientă a oportunităţilor turistice: 

- „Centru de Informare si Promovare Turistica in municipiul Piatra Neamt” 

- Reprezentarea zonei Piatra Neamţ la cele două târguri naţionale de turism din România;  

- Editarea şi distribuirea unui calendar al evenimentelor lunare;  

- Demararea pregătirii unui ghid al unităţilor de alimentaţie şi al unităţilor de cazare; 
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Din toate măsurile/activitatile menționate,  pentru perioada de referință 2015 -2019, am 
selectat un grup de patru proiecte pe care le prezentăm, în continuare.  
 
Activitate/ proiect A  
“Realizare piste de bicicliști în municipiul Piatra Neamț “– 18,304 km  
Valoare proiect: 2.364.348 lei 
 
Contribuție la indicatorii de efect  
Proiectul va contribui la  creșterea următorilor indicatori de efect: 
- Crearea de locuri de muncă, respectand principiile dezvoltării durabile și ale protecției 
mediului, în perioada de execuție a proiectului; 
- Dezvoltarea mediului de afaceri prin înființarea unor societăți care închiriază/repară 
biciclete; 
- Reprezintă o facilitate noua de recreere și petrecere a timpului liber pentru turisti și 
localnici; 
- Îmbunătățirea calității aerului, diminuarea efectelor poluării asupra mediului; 
- Cresterea sigurantei circulației. 

 

Activitate/proiect B 

„Centru de Informare si Promovare Turistica in municipiul Piatra Neamt” 

Valoare Proiect: 622.263 lei  
Durata de implementare a proiectului: 12 luni 

Contribuție la indicatorii de efect  

Proiectul va contribui la  creșterea următorilor indicatori de efect: 
- Crearea de locuri de muncă, respectând principiile dezvoltarii durabile și ale protecției 

mediului, atât în perioada de impementare a proiectului, cât și în perioada de operare; 
- Creșterea numărului de turiști informați în Centru; 
- Creșterea vizitatorilor web site; 
- Creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor din 

domeniul turism; 
 

Activitate/proiect C 

„Restaurare si consolidare vestigii arheologice descoperite in zona istorica si culturala Curtea 

Domneasca – Muzeul Curtii Domnesti II” 

Valoare Proiect: 745.000 lei  
Durata de implementare: 10 luni 
Proiectul a fost inceput in 2014 si se termina in februarie 2015.  

Contributie la indicatorii de efect  

Proiectul va contribui la  cresterea urmatorilor indicatori de efect: 
- Crearea de locuri de munca, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei 

mediului, atat in perioada de impementare a proiectului, cat si in perioada de operare; 
- Cresterea numarului de turisti care viziteaza Muzeul; 

Activitate/proiect D 

„Amenajare Bazar strada Muncii” 

 Valoare Proiect: 763.433 lei  
Observatie: Deoarece proiectul se va finaliza pana la sfarsitul anului 2014, pentru perioada de 
referinta 2015 – 2018, in tabelele din paragraful 3. referitoare la buget, se va lua in calcul 
valoarea de operare a proiectului. 
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Contributie la indicatorii de efect  

Proiectul va contribui la  cresterea urmatorilor indicatori de efect: 
- Promovarea produselor specifice regiunii montane; 
- Dezvoltarea mediului de afaceri prin infiintarea unor societati de producere si furnizare 

a produselor alimentare si nealimentare traditionale, locale; 
- Cresterea veniturilor  obtinute de mestesugari si micii producatori; 
- Cresterea veniturilor la bugetul local din taxe. 

 

3. Cât costă?  

Bugetul necesar  

Bugetul total multi-anual necesar (2015-2018) pentru derularea proiectelor:  

 

Activitate/proiect 2015 

planificat 

2015 

realizat 

Deviații 

2015 

2016 2017 2018 Total 

Activitate/proiect A 90.000       

Activitate/proiect B 481.126,38       

Activitate/proiect C 138.475       

Activitate/proiect D        

Total        

 

Finanțae  

Finanțare (UE, națională, locală, privată)  

 

Finanțare UE 2015  

planificat 

   2015   

realizat 

Deviații 

2015                   

              

2017              

   2018               Total 

Activitate/proiect A 67.032     

Activitate/proiect B 379.456,98     

Activitate/proiect C 53.314,97     

Activitate/proiect D      

Total      

 

Finanțare 

națională 

2015  

planificat 

   2015   

realizat 

Deviații 

2015                   

              

2017              

   2018               Total 

Activitate/proiect A 21.600     

Activitate/proiect B 93.925,6     

Activitate/proiect C 13.056     

Activitate/proiect D      

Total      

 

Finanțare locală  2015  

planificat 

   2015   

realizat 

Deviații 

2015                   

              

2017              

   2018               Total 

Activitate/proiect A 1.368     

Activitate/proiect B 7.743,8     
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Activitate/proiect C 72.104,03     

Activitate/proiect D      

Total      

 

Pentru a vă întoarce la textul de referință, click aici. 
 

 

 

 


