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Cuvânt înainte 

 

 

Prin organizarea celei de-a XI-a ediţii a competiţiei celor mai bune practici în 

administraţia publică din România, ne-am propus să continuăm promovarea rezultatelor 

deosebite obţinute în diferite arii de intervenţie ale administraţiei publice româneşti. 

Identificarea şi aplicarea unor metode inovative în toate activităţile din sectorul 

public s-a impus deja ca și o necesitate. Tocmai de aceea Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, prin competiţia naţională de bune practici, a cărei organizare a 

devenit o tradiţie, îşi propune să încurajeze schimbul de bune practici şi să motiveze 

instituţiile publice să adopte şi să dezvolte modele de lucru eficiente, care să contribuie 

la o furnizare eficientă a serviciilor publice către cetăţeni. 

Consecvenţa şi perseverenţa noastră în a descoperi, a recunoaşte şi a disemina 

rezultatele remarcabile ale administraţiei publice vin din convingerea că performanţa nu 

se obţine altfel decât prin valorizarea resurselor umane care dau sens și consistență 

activității instituționale. Și din acest motiv, dezvoltarea resurselor umane, susținerea 

dezvoltării durabile și promovarea consultării publice au reprezentat materia primă de 

construcție a ariei tematice propuse. 

 

 

Vasile-Felix COZMA 

Preşedinte 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
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Introducere 
 
 
 

Identificarea și promovarea exemplelor pozitive de guvernare, astfel încât acestea să 
poată fi cunoscute, preluate și implementate și la nivelul altor administrații, reprezintă una 
dintre metodele general recunoscute ca aducând o plus-valoare reală în cadrul eforturilor de 
creştere a calităţii serviciilor publice.  

În acest context, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat cea de-a 
XI-a ediţie a „Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România”.  

La acest demers, deja tradițional în seria evenimentelor dedicate promovării calității 
în administrația publică românească, au fost abordate 3 arii tematice grupate astfel: 

Pilonul 1: Investiţii inteligente în dezvoltarea resurselor umane; 
Pilonul 2: Inițiative și soluții integrate pentru dezvoltarea durabilă; 
Pilonul 3: Consultarea publică - premisă pentru funcționalitatea mecanismelor 

codecizionale 
Scopul acestei competiţii este acela de a identifica, a evidenția și a disemina inițiative 

inovative şi eficiente din administraţia publică, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele 
remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România. 

Fiind un demers realizat pentru cunoașterea și recunoașterea performanţei de la 
nivelul administraţiei publice româneşti, competiţia se finalizează cu premierea celor mai 
bune practici în cadrul conferinţei internaţionale Inovaţie şi calitate în sectorul public şi 
diseminarea acestora la nivel naţional prin acest Ghid de bune practici. 

Având în vedere că metodologia competiției a fost deja promovată și diseminată (fiind 
disponibilă pe pagina web a ANFP, prin accesarea link-ului: www.anfp.gov.ro, secțiunea 
Inovație și calitate/ Competiția), în cele ce urmează vom prezenta sintetic elementele vizând 
eligibilitatea aplicațiilor, procedurile de aplicare, selecție și evaluare, respectiv modalitățile 
de implementare, comunicare și promovare. 
 
 
 Obiectivele competiției 
 
 

Obiectivele urmărite prin realizarea acestei competiţii sunt: 
 Creșterea calității resursei umane prin identificarea și promovarea politicilor, 

mecanismelor și practicilor destinate optimizării activității instituționale;  
 Promovarea eficienței și eficacității inițiativelor și practicilor destinate atragerii 

resurselor (umane, materiale, financiare, timp);  
 Cunoașterea și popularizarea poveștilor de succes despre dezvoltarea durabilă (local, 

regional, instituțional); 
 Promovarea mecanismelor de implementare a parteneriatului administrație – 

cetățeni – societate civilă; 
 
 
     Eligibilitatea aplicanților și a proiectelor depuse 
 
 

Nu au putut participa în competiţia naţională proiecte/ cazuri de bună practică 
premiate la ediţiile anterioare ale conferinţei sau idei de proiecte care nu au fost încă 
implementate. Au fost însă acceptate bunele practici aflate în implementare, care au obţinut 
rezultate până în momentul înscrierii în competiţie. 

http://www.anfp.gov.ro/
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În vederea stabilirii eligibilității aplicațiilor, evaluarea propriu-zisă a fost precedată 
de o etapă de evaluare preliminară, de stabilire dacă fiecare dintre aplicațiile validate ca 
înscrise a respectat un set de 7 criterii eliminatorii (formalizate în Grila nr. 1). 

Neîndeplinirea uneia sau a mai multor condiții preliminare a atras eliminarea aplicaţiei 
din competiţie! 

 
 
     Modalitatea de aplicare 
 
 
 

Înscrierea în competiţie s-a realizat on-line pe website-ul www.anfp.gov.ro, la 
secţiunea Inovaţie şi calitate, subsecţiunea Competiţia, în perioada 11 iunie -  31 iulie, fiind 
invitate să participe toate instituţiile publice din sistemul administraţiei publice româneşti. 
Formatul standard pentru aplicaţie şi ghidul practic cu informaţiile necesare pentru 
înregistrarea şi completarea aplicaţiei on-line au fost disponibile pe website-ul ANFP la 
secţiunea mai sus-menţionată. 

Fiecare aplicație a fost încărcată electronic, prin completarea câmpurilor din sistemul 
online al ANFP. Secțiunile din aplicație sunt indicate în tabelul de mai jos.  
 
 

 

 
În cadrul metodologiei competiţiei au fost incluse un set de reguli și recomandări utile 

aplicanților, în vederea îndeplinirii criteriilor din grilele de evaluare, în momentul completării 
aplicației. 
 
 
     Evaluarea aplicațiilor și selectarea câștigătorilor 
 
 

Fiecare aplicaţie a fost evaluată pe baza a două Grile de evaluare (grila nr. 2 și grila 
nr. 3), de către 9 evaluatori care au lucrat independent unul de celălalt (3 tematici x 3 
evaluatori = 9). Evaluarea la fiecare din cele 2 grile menționate a presupus adunarea 
punctajelor obţinute la fiecare criteriu.  
Precizări:  
(1) Prin grila nr. 2 au fost evaluate aspecte ce țin de valoarea și calitatea planificării 
proiectului propus (caracterul inovativ, factorii de sprijin, aspectele metodologice). Prin grila 
nr. 3 au fost introduse criterii de evaluare similare celor utilizate în cazul proiectelor: 
relevanță, eficiență, eficacitate, impact și sustenabilitate. 

Secțiuni ale aplicației 
electronice 
Descrierea bunei practici 
Problema identificată 
Scopul şi încadrarea 
Principalele obiective 
Resurse utilizate 
Implementarea Bunei 
practici 
Elemente novatoare 
Lecţii învăţate 
Rezultate 
Descrierea referinţelor 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
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(2) Condiția obligatorie a fost aceea ca fiecare aplicație să obțină minim 50 de puncte pentru 
fiecare dintre cele 2 grile de evaluare; în sens contrar, aplicația fiind eliminată din 
competiție.  
(3) Scorul maxim ce a putut fi acordat pentru fiecare grilă a fost de 100 de puncte.  
(4) Punctajul final al unei aplicaţii a reprezentat media aritmetică dintre punctajul obţinut 
la grila nr. 2 şi punctajul obţinut la grila nr. 3.  
(5) În funcţie de punctajele finale obţinute, s-a realizat lista cu clasamentul final, mai exact 
locurile 1, 2 şi 3 şi menţiunea - pentru fiecare dintre cele trei tematici. 
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Schema de implementare 
 

 
 

 

 

 

 

1. Solicitarea de lucrări – 
cazuri de bună practică 

 iunie 2018 

2. Depunerea aplicaţiei  

11 iunie -  31 iulie 

3. Evaluarea aplicaţiei  

1 – 31 august  

4. Informarea 
nominalizaților  

5. Realizarea Ghidului de 
bune practici 

b  

6. Prezentarea cazurilor de 
bună practică în cadrul 
conferinţei 

     

7. Premierea 

 31 octombrie 

 

 

• Prezentarea celor 4 cazuri de bună practică selectate 
pentru fiecare dintre cei 3 piloni tematici în cadrul 
Conferinţei 

 

• 3 din cele 4 cazuri de bună practică vor fi premiate - 
locurile 1, 2, 3 se vor determina în funcţie de punctajul 
obţinut la evaluarea aplicaţiei, iar al patrulea caz de bună 
practică va primi menţiune. 

• Lansarea competiţiei privind cazurile de buna practică  
• Postarea pe site a aplicaţiei şi a Ghidului practic cu 

informaţiile necesare pentru depunerea lucrărilor 
 

• Înregistrarea şi transmiterea electronică a aplicaţiei  
până la data limită stabilită prin calendar 
 

• Evaluarea preliminară de către Comitetul de Evaluare; 
• Evaluarea bunelor practici înscrise în competiţie şi/ sau 

reevaluarea unor bune practici (dacă este cazul) 

• Informarea persoanei de contact menţionată în 
formularul aplicaţiei cu privire la decizia Comitetului de 
Evaluare privind  nominalizarea proiectului de bune 
practici  

• Pregătirea prezentărilor pentru conferinţă 
 

• Includerea aplicațiilor selectate într-un Ghid de bune 
practici  
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  Componenţa comitetului de evaluare 
 

 

 

Pilonul 1:  Investiţii inteligente în dezvoltarea resurselor umane 

 

 

 

 Elena Hareta PETRESCU - președinte al Fundației Marconi, a avut intervenții 
semnificative în calitate de consultant management de proiect sau de evaluator de 
proiecte, dar a și scris și, ulterior, implementat proiecte educaționale, culturale, de 
formare a resurselor umane, de dezvoltare a antreprenoriatului, proiecte cu finanțare 
de la Comisia Europeană, SEE, Banca Mondială, fonduri guvernamentale şi din alte 
surse, UNICEF. Este „co-responsabilă” de introducerea și promovarea în România a 
conceptului de Centru Comunitar Educațional, sprijinind comunitățile rurale să 
acceseze fonduri pentru dezvoltare locală. 
 
 

 Liviu George RADU - prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative din 
cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, doctor în economie - are o 
experienţă academică semnificativă, în prezent fiind lector universitar la catedra de 
Economie şi Administraţie Publică. Este managerul Departamentului de Cercetare 
Ştiinţifică al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Nicolae 
Titulescu” şi co-autorul a diferite manuale de economie. A publicat numeroase articole 
în reviste de specialitate şi a participat la diverse sesiuni de comunicări ştiinţifice 
naţionale şi internationale în domenii precum: economia sectorului public, organizaţia 
şi managementul acesteia, fundamentarea deciziilor şi eficienţa economică, formarea 
şi utilizarea resurselor de muncă, calitate şi eficienţă în domeniul serviciilor publice, 
mecanisme concurenţiale, globalizare şi investiţii, corporaţii transnaţionale.  
 
 

 Ana-Maria VASILE - jurnalist economic, specializarea financiar-bancar. Studii: 
Academia de Studii Economice - ASE Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice 
Internaţionale. Activitate profesională: presă scrisă (ziarul Ziua, revista Biz, colaborări 
cu diverse reviste cu profil economic), televiziune (The Money Channel - editor, 
prezentator, realizator de jurnale de știri și emisiuni cu profil economico-financiar). 
Din 2013 a fost jurnalist economic la agenția de presă AGERPRES, iar în prezent își 
desfășoară activitatea jurnalistică la publicația Wall-Street PRO. 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 

 

 

Pilonul 2:  Inițiative și soluții integrate pentru dezvoltarea 
durabilă 

 

 

 

 Roxana DRĂGAN - expert în comunicare și relații publice, activând în domeniu de peste 
14 ani. În perioada de început a lucrat în Departamentul de comunicare al unei 
instituții publice, urmând experiența în domeniul privat. De 10 ani este antreprenor, 
având propria agenție de comunicare. Unul dintre visurile perioadei în care era 
studentă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea București, 
Secția Comunicare) a fost să lucreze în radio. Deși proiectele ca om de PR îi acaparează 
chiar și mare parte din timpul liber, Roxana Bichiș a acceptat propunerea de a deveni 
producător și realizator de radio (postul Bucureşti FM).  
 
 
 

 Diana – Camelia IANCU (doctor în ştiinţe administrative, cum laude, 2008) -  
conferențiar universitar la Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA Bucureşti şi 
instructor al cursului “Good Governance” la Şcoala de Management a Universităţii 
Radboud Nijmegen, Olanda. A colaborat cu OECD şi Banca Mondială în gestionarea de 
proiecte relevante domeniului administraţiei publice şi a lucrat ca expert în politici 
publice şi integrare europeană în mai multe proiecte naţionale, finanţate european. 
Interesele ei de cercetare cuprind: reforma administraţiei publice,  europenizarea, 
moduri alternative de guvernare. Printre publicaţiile coordonate se numără şi 
“Uniunea Europeană şi administraţia publică” (Editura Polirom, 2010) şi “Local reforms 
in transitional democracies” (Editura Institutul European, 2013). Din anul 2011, Diana 
– Camelia Iancu este co-chair al Grupului Permanent de lucru “Public Administration 
Reform”, NISPAcee – Bratislava, Slovacia, iar din 2018, expert independent al Grupului 
de experţi privind Carta Europeană a Autonomiei Locale. 

 

 Nina CUGLER - preşedinte al Asociaţiei Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare 
Durabilă - Agenda 21 - are o vastă experienţă în managementul proiectelor (peste 30 
de proiecte coordonate în calitate de manager de proiect), în calitate de lector, 
precum şi ca publicist, fiind autorul sau coautorul a numeroase articole şi studii, dintre 
care amintim: manualul Avocatul elevului, Dosar educaţional pentru profesori şi copii, 
Situaţia copiilor aflaţi în dificultate din România, Studiu de impact pentru evaluarea 
implementării reţelei consilierilor etici. Este membru în Comitetul Director al 
Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, în Comitetul director al Campaniei 
Naţionale "Să nu excludem copiii", precum şi în Comitetul Naţional Anul European 
pentru Cetăţenie Democratică. 
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Pilonul 3: Consultarea publică - premisă pentru funcționalitatea 
mecanismelor codecizionale 
 
 
 
 
 

 
 Ionuţ CALUSCHI - redactor șef al portalului Administratie.ro, liderul național al 

informațiilor din domeniul administrației publice locale și naționale. Absolvent al 
Facultății de Filosofie din cadrul Universității "Al. I. Cuza" din Iași și al unui masterat 
în domeniul comunicării și relațiilor publice, Ionuț Caluschi a lucrat în trecut ca 
jurnalist la publicațiile "Monitorul de Iași", "Ziarul de Iași", Revista Națională de 
Administrație Publică și la postul Radio Nord-Est. În prezent, pe lângă portalul 
Administratie.ro, Ionuț Caluschi coordonează echipa redacțională care editează 
portalurile specializate MedicalManager.ro, EduManager.ro, EuroUrbanism.ro, 
Machiavelli.ro și GlobalManager.ro. 

 
 
 Cristina GUSETH – director general în cadrul organizaţiei Freedom House, România, 

cu o experienţă de peste 20 de ani în desfăşurarea de programe în diferite domenii 
precum mass-media, relaţii publice, administraţie publică, educaţie, integrare 
europeană. A organizat, în 1994, primele dezbateri cu privire la integrarea 
europeană, împreună cu Centrul pentru Studii Politice Europene, Ministerul Afacerilor 
Externe şi Delegaţia Comisiei Europene în România. A iniţiat şi obţinut finanţări 
pentru programe cum ar fi: înfiinţarea APEL – Asociaţia Patronală a Editorilor Locali, 
în cadrul proiectului Creşterea sustenabilităţii presei locale, Campania naţională Du-
te şi votează! Finanţator Mott Foundation. A publicat Ghidul Mass Media din România, 
primul “who’s who” al mass-media din România şi a iniţiat şi coordonat programul 
şcolii BBC în România. A conceput şi implementat concursul Tânărul Jurnalist al 
Anului. 

 

 Conf.univ.dr. Papuc Răzvan-Mihail - decan al Facultății de Administrație și Afaceri, 
Universitatea din București (2012 - prezent). A absolvit Facultatea de Sociologie, 
Psihologie şi Pedagogie, Universitatea din Bucureşti. Din 1995 este angajat al 
Universității din Bucureşti, fiind titularul cursurilor de Economia Sectorului Public, 
Finanțe Publice și Sociologie. Este doctor în economie din 2008, iar din 2013 are 
diplomă de studii postdoctorale, Academia Română. A urmat stagii de pregătire la 
Universitatea Paris, Sorbonna şi la Nottingham Trent University. A fost şi este 
coordonatorul mai multor proiecte al căror beneficiar sau partener a fost/ este 
Universitatea din București, dintre care amintim:  
- „CASC PROJECT - Cities and Science Communication: Innovative Approaches to 

Engaging the Public in Science” - FP7 (2009-2011); 
- “Improving the conditions for investments in order to foster polycentric 

development by leveraging local Public Administrations unexploited real estate - 
POLYINVEST” (2009-2011)  

- „Măsuri active pentru susţinerea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor de la 
profilurile ştiinţe economice şi administrative - POSDRU 82312 (2012-2013)”. 



XI   Pilonul I

Investiţii inteligente 
în dezvoltarea 
resurselor umane
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PREZENTAREA CAZURILOR DE BUNĂ PRACTICĂ1 
 

 
 
 
Investiții inteligente în dezvoltarea resurselor umane 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1 În ghid sunt prezentate toate bunele practici înscrise în competiţie. 

Pilonul 1 
 

În contextul implementării politicilor publice care vizează calitatea resurselor 
umane din sectorul public (Strategia privind formarea profesională pentru 
administraţia publică 2016-2020, respectiv Strategia privind dezvoltarea 
funcţiei publice 2016-2020), promovarea bunelor practici din acest domeniu 
devine în egală măsură o oportunitate și o necesitate de prim rang. 
Dacă oportunitatea este strâns corelată de specificul competiției celor mai bune 
practici (“să arătăm ce este mai de preț”), necesitatea derivă și din faptul că 
administraţia publică din România încă se confruntă cu deficienţe în termeni de 
eficienţă, eficacitate şi imagine, fiind ancorată într-o cultură organizaţională 
conservatoare, în care latura formală a administraţiei primează, iar preocuparea 
faţă de impactul real al acţiunilor este redusă (Strategia pentru Consolidarea 
Administraţiei Publice - SCAP 2014-2020). 
Atragerea resurselor umane pentru o administrație modernă (caracterizată prin 
performanță, deschidere, transparență și dialog), identificarea şi implementarea 
unor forme de motivare transparentă, echilibrată şi coerentă (care să stimuleze 
şi să răsplătească performanţa), asigurarea coerenței între evaluarea resursei 
umane și măsurarea performanței instituționale, precum și valorizarea 
mecanismelor și practicilor vizând formarea profesională în scopul dezvoltării 
(personale, profesionale, organizaționale) reprezintă priorități ale actualelor 
politici publice din domeniul de tematic referință. 
De altfel, potrivit Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia 
publică 2016-2020, perspectivele actuale privind standardizarea competenţelor 
solicitate la ocuparea diferitelor categorii de funcţii în administraţie şi servicii 
publice vizează un cadru general de competenţe ce va cuprinde o serie de 
competenţe generale şi competenţe specifice, acestea din urmă fiind, la rândul 
lor, transversale (aceleaşi pentru toate sistemele reglementate de funcţie 
publică) şi sectoriale (dezvoltate de către fiecare autoritate sau instituţie, 
pentru funcţiile din competenţa proprie). 
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Instituția Prefectului judeţul Mehedinți 
Creșterea performanței instituționale și competențelor resurselor 
umane ale Instituției Prefectului, prin implementarea sistemului 

controlului intern managerial 
 
 

Instituţia:  
 
Instituția Prefectului judeţul Mehedinți 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Creșterea performanței instituționale și competențelor resurselor umane ale 
Instituției Prefectului, prin implementarea sistemului controlului intern 
managerial. 
 
Persoană de contact: 
 
Ion Vintilă, director Cancelaria Prefectului 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Creșterea performanțelor instituționale și competitivității resurselor umane 
prin implementarea sistemului controlului intern managerial este un proces modern 
de conducere a instituțiilor publice, prin care managerul are la îndemână 
instrumentele măsurării performanțelor și cele mai adecvate măsuri pentru 
realizarea obiectivelor specifice și generale. 

Observând că instituțiile prefectului sunt la un nivel incipient și timid de 
aplicare a sistemului de control managerial intern, am decis implementarea 
sistemului într-o formă reală, bazată pe standardele de control intern, urmând ca 
rezultatele să fie analizate anual și comparate cu cele din anii anteriori pentru a 
evidenția funcționarea sistemului. 

Implementarea sistemului de control intern managerial a început în anul 
2017, la finele căruia am cules și primele rezultate de evaluare, propunând anul 
2018 ca țintă pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor. 

Controlul managerial intern asigură prefectului un instrument de evaluare a 
compartimentelor prin indicatorii de rezultat și obiectivele specifice propuse de 
aceștia, angrenând, astfel, întreg personalul în procesul de decizie. 

Necesitatea unui astfel de experiment materializat în Bună Practică, este 
generată de faptul că instituția prefectului este instituția administrativă de bază, 
responsabilă cu implementarea programelor de guvernare dar și garantul 
respectării drepturilor constituționale și legale ale cetățenilor. 

Prin autoritatea sa, prefectul trebuie să conducă instituția spre o relație 
deschisă, transparentă cu cetățenii și să asigure legătura, prin comisiile prevăzute 
de lege, între mediul de afaceri, mediul social și Guvern. 

Pentru implementare a fost necesară modificarea ROF, definirea obiectivelor 
generale și specifice, elaborarea indicatorilor de performanță, precum și 
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implementarea fiecărui standard, asigurând astfel o concordanță deplină între 
sarcinile din fișa postului, atribuțiile compartimentelor și obiectivele specifice.  

 
Problema identificatã: 

 
Analiza ROF a instituțiilor prefectului a arătat că 11 au obiective generale, 

niciuna obiective specifice SMART și indicatori de performanță.  
Actualul prefect (înalt funcționar public cu o expertiză de peste 25 ani în 

administrație și deținerea unor funcții reprezentative: chestor al Camerei 
Deputaților, secretar general al prefecturii, subprefect, prefect) a sesizat: 
1. Fluctuație mare la numirea prefecților și subprefecților. În cei 25 ani de 

activitate, 14 prefecți și 15 subprefecți; 
2. Proveniența acestora din medii și categorii profesionale ce exced Legii nr. 

340/2004, la Mehedinți doar 2 provenind din categoria înalților funcționari 
publici; 

3. Gradul insuficient de implementare a controlului managerial intern, cu sincope 
în activitate; 

4. Lipsa unui sistem uniform de măsurare a performanțelor, cu menținerea 
sistemului ”racul broasca și o știucă”; 

5. Lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung; 
6. Lipsa unui program coerent de dezvoltare a carierei personalului. 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

 
Scopul este de a îmbunătăți performanțele instituției și competențele 

resurselor umane și a oferi un instrument de comparare a rezultatelor obținute de 
instituțiile prefectului  la nivel național. 

Citând art 4 (1) din Legea nr 340/2004, ”Prefectul conduce serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale.... organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale”, Buna Practică 
poate fi aplicată și pentru evaluarea acestor instituții, cu condiția implementării 
uniformizate a sistemului de control intern managerial și precizarea că proiectele 
bugetelor și situațiile financiare privind execuția bugetară a serviciilor 
deconcentrate sunt avizate de prefect. 

Prin aplicarea Bunei Practici propuse, la nivel național se poate lua în calcul 
uniformizarea performanțelor  instituțiilor prefectului prin stabilirea unor obiective 
generale și specifice similare, asigurarea unui parcurs comun de pregătire și 
realizare a carierei funcționarilor publici și personalului contractual, transparența 
promovărilor și a actului decizional, ca obligații reieșite din art. 5 al Legii 
340/2004. 

Documentele programatice : 
 Legea nr 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului ; 
 HGR nr 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004; 
 OG nr 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 

preventiv; 
 OSGG nr  600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice. 
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Principalele obiective: 
 
 Definirea unui minimum de cerințe generale de management pe care toate 

instituțiile prefectului să le urmeze; 
 Uniformizarea unui model de control intern managerial care să permită 

comparații între instituțiile prefectului și între serviciile deconcentrate; 
 Responsabilizarea prefecților și subprefecților în asigurarea activității 

instituției prefectului în conformitate cu cerințele legii; 
 bună coordonare a serviciilor deconcentrate, care să permită prefectului o 

evaluare profesionistă a șefilor și performanțelor acestora; 
 Creșterea competenței profesionale a angajaților prin dobândirea capacității de 

a utiliza și transfera cunoștințe și deprinderi de muncă diverse, pentru a realiza 
activitățile cerute la locul de muncă; 

 Diminuarea riscurilor și gestionarea lor prin transparența și reglementarea 
accesului la resurse în conformitate cu atribuțiile fișei postului fiecărui 
angajat; 

 Elaborarea strategiei instituției prefectului, după intrarea în vigoare a Codului 
administrativ. 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 

Controlul intern managerial implică toate categoriile de resurse ale 
instituției prefectului și anume: 
 Resursele  umane, prin îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale fiecărui angajat, 

conform fișei postului, care se întocmește odată cu crearea postului, iar 
sarcinile din aceasta sunt evaluate anual. Anual este evaluat și fiecare angajat 
din instituție, în baza unui interviu susținut de către șeful direct, interviu care 
vizează poziția angajatului cu privire la sarcinile de îndeplinit și indicatorii de 
performanță înscriși în fișa postului. Tot în raportul de evaluare sunt înscrise 
mențiuni cu privire la necesitatea de perfecționare a angajatului, în baza 
acestei mențiuni, acesta fiind cuprins în Programul de perfecționare al 
instituției prefectului. În acest mod se asigură creșterea gradului de pregătire a 
angajaților și dobândirea unor noi competențe profesionale; 

 Resurse financiare, prin asigurarea execuției bugetare în procent de 100%. Buna 
Practică urmărește ca bugetul alocat insituției prefectului să fie cheltuit cu 
economicitate, eficacitate și eficiență. În acest sens în instituția Prefectului – 
Județul Mehedinți se acordă o importanță majoră conformității cheltuirii 
fondurilor și controlului financiar preventiv. Prin implementarea standardelor 
de control intern se urmărește prevenirea diminuării patrimoniului dar și o 
execuție bugetară de 100%, principiul ”economiei” și returnării fondurilor la 
sfârșitul anului fiind apreciat ca o înțelegere incompletă a principiilor 
economicității, eficacității și eficienței; 

 Resurse logistice, necesare îndeplinirii atribuțiilor legale ale instituției 
prefectului, constau în asigurarea îndeplinirii misiunilor prin asigurarea 
activității de reprezentare a prefectului, organizarea ședințelor și întâlnirilor, 
participarea la diverse activități, precum și organizarea anumitor manifestări, 
în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege. La aceasta se adaugă 
utilizarea eficientă a resurselor logistice pentru funcționarea optimă a 
compartimentelor din structura instituției prefectului, materializate prin 
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deplasări la instanțe, unități administrativ – teritoriale, verificări privind 
rezolvarea petițiilor, deplasări în teren pentru prevenirea și gestionarea unor 
situații de urgență etc. 

Cunoscând sarcinile din fișa postului, angajatul are informații referitoare la 
resursele financiare, logistice și informaționale alocate pentru obținerea 
rezultatelor individuale, ca parte a îndeplinirii obiectivelor specifice. 
 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

 
Implementarea controlului intern managerial în Instituția Prefectului – Județul 

Mehedinți, a fost  aleasă ca model de Bună Practică, din considerentele arătate la 
capitolele ”Descrierea bunei practici” și ”Problema identificată”, acest fapt 
impunând derularea următoarelor activități: 
 Constituirea, prin ordin al prefectului a comisiei de monitorizare. Deși 

activitatea de implementare a început în anul 2017, după numirea pe post a 
prefectului, în anul 2018 ordinul a suferit modificări ca urmare a abrogării 
ordinului de bază și intrarea în vigoare a Ordinului  Secretariatului General al 
Guvernului nr. 600/2018; 

 Numirea secretariatului tehnic, format din 3 persoane,  sub coordonarea 
directorului cancelariei prefectului și stabilirea atribuțiilor acestuia; 

 Întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de 
monitorizare și actualizarea sa în funcție de modificările legislative și 
structurale în organizarea instituției; 

 Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției 
Prefectului – Județul Mehedinți (ROF), pentru înscrierea în acesta a obiectivelor 
generale și specifice. Obiectivele au fost formulate clar, de maniera permiterii 
monitorizării îndeplinirii lor, avându-se în vedere actualizarea acestora când 
devin caduce sau neaplicabile în forma inițială. Obiectivele specifice au fost 
formulate SMART, fiecare compartiment fiind responsabil pentru îndeplinirea 
acestora; 

 Elaborarea indicatorilor de performanță și atașarea acestora obiectivelor 
specifice. Aducerea indicatorilor la cunoștința fiecărui salariat și crearea 
premiselor pentru realizarea lor prin alocarea resurselor necesare; 

 Inventarierea procedurilor documentate, a procedurilor de sistem și 
procedurilor operaționale, actualizarea activităților procedurabile, fiind luate 
în calcul doar cele care au impact asupra îndeplinirii obiectivelor instituției. 
Din cauza schimbărilor actelor legislative care au reglementat sistemul de 
control intern managerial, la nivelul instituției sunt cumulate și unele proceduri 
neaplicabile, fiecare compartiment fiind obligat să le inventarieze și 
revizuiască; 

 Actualizarea anuală a Registrului de riscuri prin organizarea unui proces 
eficient de management al riscurilor ce constă în identificarea riscurilor ce se 
pot manifesta în activitățile ce au ca rezultat îndeplinirea obiectivelor 
specifice, evaluarea permanentă a riscurilor prin estimarea probabilității de 
materializare și luarea măsurilor de prevenire ori de tratare a riscurilor în cazul 
în care s-au materializat. Pentru asigurarea unui management performant al 
riscurilor, la nivelul fiecărui compartiment a fost numit un responsabil cu 
riscurile, conducătorul compartimentului fiind obligat să asigure cadrul 
organizatoric și procedural pentru gestionarea acestora, în conformitate cu 
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Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la 
nivelul instituției prefectului, întocmit începând cu anul 2018; 

  Actualizarea anuală a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial. Pentru anul 2019 se au în vedere acțiunile de perfecționare a 
personalului cu funcții de conducere și de execuție, în conformitate cu oferta 
de pregătire/specializare/perfecționare a Institutului Național de 
Administrație, a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” – I.S.O.P. și altor 
asemenea; 

 Instituirea procesului de monitorizare și raportare, respectiv de informare a 
prefectului cu privire la derularea modului de implementare a sistemului de 
control intern managerial. La nivelul instituției prefectului, această sarcină a 
fost atribuită secretariatului tehnic. Conducătorii compartimentelor 
monitorizează performanțele pentru obiectivele și/sau activitățile 
compartimentelor prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți, iar 
prin ședințele trimestriale organizate de către secretariatul tehnic, sau ori de 
câte ori situația impune, este analizat stadiul de realizare. Anual conducătorul 
fiecărui compartiment elaborează raportarea privind monitorizarea 
performanțelor, raportare predată secretariatului tehnic  care întocmește o 
informare privind monitorizarea la nivelul instituției și o supune analizei 
prefectului; 

 Organizarea întâlnirilor bilunare ale secretariatului tehnic, trimestrial și ori de 
câte ori situația impune a membrilor comisiei de monitorizare; 

 Inițierea implementării fiecărui  standard de control prin luarea măsurilor de 
îndeplinire a cerințelor acestuia, în conformitate cu competențele legale 
atribuite instituției prefectului; 

 Utilizarea delegării de atribuții și competențe ca excepție și nu ca regulă, în 
condiții bine determinate de către prefect. Delegarea competențelor se va 
realiza numai în scris, prin ordin și nu prin fișa postului. Acest lucru se poate 
realiza tocmai ca urmare a monitorizării și adaptării continue a instituției prin 
activități de supraveghere care implică evaluarea sistematică a fiecărui salariat 
și aprobarea rezultatelor în diverse etape ale îndeplinirii sarcinilor; 

 Organizarea evaluării sistemului de control intern managerial, prin 
monitorizarea îndeplinirii planurilor, inicatorilor de performanță și obiectivelor. 
Acest sistem de organizare duce, la finalul anului, la elaborarea, prin asumarea 
responsabilității manageriale, a Situației centralizatoare privind stadiul 
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care 
însumează gradul de conformitate  a standardelor. În baza raportului asupra 
sistemului de control intern managerial întocmit în anul 2017, sistemul de 
control intern a fost orientat în anul 2018 pe eliminarea sau minimizarea 
zonelor vulnerabile, măsuri și direcții de acțiune pentru creșterea capacității 
instituției în îndeplinirea obiectivelor. 

 
Elemente novatoare: 
 
 Oferirea unui model de aplicare a Bunei Practici pentru toate instituțiile 

prefectului, creând  posibilitatea constituirii unui instrument real de evaluare și 
comparare a performanțelor acestora. În baza acestei evaluări, Secretariatul 
General al Guvernului ar putea defini condițiile în care un înalt/funcționar 
public ar trebui promovat, menținut pe aceiași funcție cu instituirea unei 
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eventuale rotații pe post la epuizarea unei anumite perioade sau destituit, 
când obiectivele nu sunt îndeplinite (ex. Olanda și alte țări din U.E.); 

 Instituția Prefectului județul Mehedinți este singura instituție a prefectului din 
țară care implementează sistemul de control intern managerial prin abordarea 
tuturor elementelor constitutive; 

 Oferă prefectului un instrument coerent de evaluare a compartimentelor și 
șefilor acestora, prin gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice și 
indicatorilor de performanță. Aplicat în complementaritatea fișei individuale de 
evaluare anuală, conferă obiectivitate și stabilitate calificativului aprobat de 
prefect; 

 Crearea accesului fiecărui salariat la cerințele fișei postului, atribuțiile 
compartimentelor, la indicatorii de performanță și obiectivele specifice/ 
generale, conferă posibilitatea comparării propriilor aptitudini și abilități cu 
diverse posturi din instituție, dar și posibilitatea de a promova persoane 
competente, prin selecționarea transparentă doar a funcționarilor 
publici/personalului contractual care corespund cerințelor postului. 

 
Lecții învăţate: 
 
 Crearea cadrului unei ajustări și uniformizări a procesului de management, 

aplicat în Instituția Prefectului – Județul Mehedinți; 
 Implicarea fiecărui angajat al instituției în procesul decizional, prin 

participarea  la evaluarea nivelului de implementare a standardelor de control 
intern, în concordanță cu sarcinile directe din fișa postului; 

 Implicarea fiecărui angajat în îndeplinirea indicatorilor de performanță și a 
obiectivelor specifice, fapt ce obligă la pregătirea permanentă a acestora 
pentru rezolvarea unor probleme deosebite în cadrul sarcinilor de serviciu. 
Acest mod de lucru atrage în mod automat creșterea competenței profesionale 
a angajaților dar oferă și indicii cu privire la nevoile de pregătire a acestora;  

 Îmbunătățirea cadrului de lucru al Colegiului Prefectural și comisiilor 
organizate în cadrul Instituției Prefectului – Județul Mehedinți, a cadrului de 
implementare și evaluare a Programului de Guvernare, prin planificarea 
ședințelor de lucru și activității comisiilor, planificarea serviciului de 
permanență în cazul manifestării imediate a unor situații de urgență, evitând 
astfel surprinderea. Această planificare a dus la îmbunătățirea comunicării cu 
presa mediul de afaceri,  mediul social și cetățean, informarea acestora putând 
fi realizată într-un timp oportun; 

 mai bună gestionare a resurselor financiare prin procedurarea ordonanțărilor de 
plată, acordarea vizei de control financiar preventiv și organizarea inventarierii 
patrimoniului instituției; 

 
Rezultate: 
 
 Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției 

Prefectului – Județul Mehedinți, pentru înserarea în conținutul acestuia a 
sistemului de implementare a controlului intern managerial; 

 Elaborarea registrului de riscuri. Rezultatul monitorizării riscurilor este 
materializat în contracararea manifestării acestora; 
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 Actualizarea și completarea Regulamentului de acreditare a jurnaliștilor și 
organelor de presă; 

 Actualizarea și completarea Nomenclatorului Arhivistic al Instituției 
Prefectului – Județul Mehedinți; 

 Coordonarea mai eficientă a activității de control al legalității actelor 
administrative emise de consiliul județean și consiliile locale. În acest sens au 
fost analizate 26.468 acte administrative pentru acordarea vizei de legalitate; 

 Constituirea, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Mehedinți, a 27 comisii 
și grupuri de lucru  prevăzute de actele legislative în vigoare, care au  însumat 
200 întâlniri și  ședințe a celor 27 de comisii și grupuri de lucru,  printr-o 
planificare judicioasă a acestora, cât și în ședințe extraordinare dictate de 
împrejurări. Activitatea acestor grupuri și comisii a avut ca rezultat 
menținerea unui climat social optim, detensionarea unor situații deosebite 
apărute la Casa Județeană de Pensii, activitatea de încălzire a municipiului 
Drobeta Turnu Severin și Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți care 
manifesta opacitate în relațiile au autoritățile administrației publice locale; 

 Emiterea, cu oportunitate maximă, a 345 ordine ale  prefectului, în special a 
ordinelor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență care necesită 
elaborare într-un termen scurt; 

 Creșterea execuției bugetare la 99 % în anul 2017, față de  97 % în anul 2016 și 
cu țintirea de 100% în anul 2018; 

 Publicarea a 97 comunicate de presă și 150 alocuțiuni rostite de prefect cu 
prilejul diverselor evenimente; 

 Procesarea a 15.574 documente, constând în corespondență diversă și 
specială, petiții, lucrări de specialitate etc.; 

 Gestionarea unor situații de urgență inedite, fapt ce a arătat existența unor 
lacune legislative ce a impus modificări legislative, dar și implementarea 
acestora ca bune practici în anul 2017; 

 Emiterea a trei proiecte de hotărâri de Guvern privind aprobarea unor 
ajutoare din fondul de rezervă al Guvernului pentru refacerea elementelor de 
infrastructură distruse/avariate de fenomenele meteorologice periculoase 
manifestate în primăvara anului 2018; 

 
Descrierea referințelor: 
 
Ordin pentru aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ 
managerial la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mehedinți în anul 2018, Ordin 
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de 
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 
control intern/ managerial al Instituției Prefectului – Județul Mehedinți, Programul 
de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Mehedinţi în anul 2018, Raport de evaluare a activității 
Instituției Prefectului - Județul Mehedinți, Raport privind activitatea desfășurată în 
anul 2017. 
 
Link-uri: 
 
mh.prefectura.mai.gov.ro 
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Institutul Național de Administrație 

„INA introduce metode moderne în formarea profesională pentru 
administrația publică din România”  

 
 
Instituţia: 
  
Institutul Național de Administrație 
 
Numele Bunei Practici:  
 
„INA introduce metode moderne în formarea profesională pentru administrația 
publică din România”  
 
Persoană de contact: 
 
Alina Sandu, expert 
Ștefan Nițulescu, expert 
 
Descrierea Bunei Practici: 

 
Pentru a răspunde cerințelor impuse de nevoile de formare profesională a 

funcționarilor din administrația publică centrală și locală, INA a dezvoltat 
următoarele metode moderne: o aplicația informatică pentru recrutarea 
formatorilor și înscrierea participanților la programele de formare profesională și o 
platformă de blended learning, Moodle, care este un sistem robust, sigur și integrat 
ce creează medii personalizate de învățare. 

În scopul utilizării eficiente a resurselor materiale, a fost dezvoltată 
aplicația informatică care permite transmiterea tuturor documentele necesare 
înscrierii online, acestea sunt salvate și analizate fără printare. 

Pentru eficientizarea organizării și desfășurării programelor de formare 
specializată și de perfecționare, INA folosește platforma Moodle în scopul 
dezvoltării, publicării și accesării resurselor de formare, al comunicării rapide și 
eficiente între utilizatorii platformei (coordonatorii de 
programe, cursanți și formatori), al evaluării formatorilor de către cursanți și a 
cursantului de către formatori.  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) este una 
dintre cele mai utilizate platforme open-source de Learning Management Systems 
(LMS), este gratuită și este în permanență modificată și îmbunătățită. Platforma de 
învățare Moodle este implementată în peste 64.000 de instituții din lume, având 
peste 81 de milioane de utilizatori. Proiectul Moodle este condus și coordonat de 
către compania australiană Moodle HQ, care a început să îl dezvolte în anul 2001 și 
care lucrează împreună cu partenerii Moodle pentru a-l adapta continuu la cele mai 
exigente cerințe de învățare. 
 

http://ina.gov.ro/care-sunt-activitatile-pe-care-le-va-desfasura-coordonatorul-de-program-din-partea-ina-pe-platforma/
http://ina.gov.ro/care-sunt-activitatile-pe-care-le-va-desfasura-coordonatorul-de-program-din-partea-ina-pe-platforma/
http://ina.gov.ro/care-sunt-activitatile-pe-care-le-va-desfasura-un-cursant-pe-platforma/
http://ina.gov.ro/care-sunt-activitatile-pe-care-le-poate-desfasura-un-formator-pe-platforma/
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Problema identificatã: 

 
În etapa de pregătire a procesului de recrutare la nivel național a 

personalului specializat (formatori) pentru derularea programelor de perfecționare, 
a fost identificată nevoia existenței unei platforme online care să permită 
depunerea documentelor de către persoanele interesate, cu costuri minime, 
eficientizându-se acest proces. Ulterior, s-a extins funcționalitatea platformei, prin 
înscrierea participanților la programele de perfecționare, la programele de formare 
specializată etc.  

Prin intermediul platformei Moodle, se reduc semnificativ costurile cu 
printarea, materialele fiind încărcate online, permite organizarea de sesiuni de 
formare la distanță, comunicarea rapidă, discuții între participanți în timp real. INA 
are la dispoziție o serie de instrumente de evaluare a cursanților de către 
formatori, a formatorilor de către cursanți, de gestiune a rezultatelor formării, 
ceea ce permite o analiză de detaliu asupra impactului procesului de formare 
profesională asupra administrației publice.  
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

 
Viziunea descrisă în Strategia privind formarea profesională pentru 

administraţia publică 2016-2020 este că „România va beneficia de un sistem de 
formare pentru administrația publică coerent, integrat în sistemul național de 
educație și formare profesională, orientat spre investiții eficiente, transparente, 
și responsabile în dezvoltarea de competențe și valorificarea potențialului 
persoanelor vizate și capabil să contribuie activ și sustenabil la creșterea 
competitivității naționale și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a 
României”. Platforma constituie o investiție inteligentă în dezvoltarea resurselor 
umane, fiind o provocare pentru sistemul administrației publice de a derula etape 
importante din procesul de profesionalizare a resurselor umane în mediul on-line.  
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Dezvoltarea și inovarea tehnologică pot avea un impact pozitiv asupra 
serviciilor publice electronice oferite, așa cum este prevăzut în Strategia Națională 
privind Agenda Digitală pentru România 2020, prin utilizarea Platformei Institutul 
contribuind la facilitarea inovării în administrația publică românească. 
 
Principalele obiective: 
 

Scopul utilizării celor două metode moderne în procesul de formare 
profesională pentru administrația publică constă în eficientizarea organizării și 
desfășurării programelor de formare specializată și de perfecționare. 

Principalele obiective vizate sunt:  
- gestionarea în bune condiții a bazei de date cu formatori și cursanți; 
- facilitarea accesului persoanelor interesate (fără condiții de timp, costuri de 

deplasare, copiere documente etc.); 
- dezvoltarea, publicarea și accesarea resurselor de formare; 
- realizarea comunicării rapide și eficiente între utilizatorii platformei 

(coordonatorii de programe, cursanți și formatori) și 
- evaluarea formatorilor de către participanții la programe și a participanților de 

către formatori. 
- În perspectivă, se va implementa conceptul de clasă virtuală, care va permite 

organizarea și desfășurarea unui program de perfecționare profesională simultan 
în toate centrele teritoriale. 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 

Pentru buna funcționare a platformei de blended learning conlucrează 
permanent coordonatorul proiectului, administratorul platformei, un reprezentant 
pentru dezvoltare resurse de formare profesională și evaluarea competențelor și un 
reprezentant pentru monitorizarea procesului de formare profesională și 
certificare. De subliniat este faptul că persoanele implicate în coordonarea și 
gestionarea Platformei au înaltă pregătire și vastă experiență în mediul universitar, 
ceea ce conferă calitate în plus demersului Institutului. 

Utilizarea Platformei de blended learning este gratuită. Sunt necesare stații 
de lucru și conectivitate la Internet. Materialele de curs nu se printează. 

Contractul de achiziție a serviciilor de dezvoltare și livrare a aplicației 
informatice pentru înregistrarea și gestionarea activității cursanților și lectorilor a 
avut valoarea de 100.000 lei. Aplicația este utilizată de personalul INA implicat 
direct în activitatea de formare specializată și perfecționare. Documentele 
necesare înscrierii la programe se transmit exclusiv online, nu mai este necesară 
deplasarea la sediul INA a persoanelor care doresc să depună diferite documente 
necesare participării la programe, toate acestea contribuind la eficientizarea 
cheltuielilor atât pentru Institut, cât și pentru instituțiile publice. În etapele de 
recrutare a formatorilor, fie în campania națională de recrutare a formatorilor 
pentru programele de perfecționare, fie, specific, în cazul programelor de formare 
specializată, înscrierea și depunerea documentelor acestora se realizează exclusiv 
prin intermediul platformei. 
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Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 
Institutul a devenit operațional în anul 2017, cele două metode moderne 

fiind utilizate de la începutul anului 2018. Funcționalitățile acestora au venit ca o 
soluție pentru a contribui la dezvoltarea unui sistem de formare profesională de 
calitate, după cum urmează: 
- Prin intermediul instrumentelor Chat sau Forum, Moodle permite comunicarea 

rapidă și eficientă între utilizatorii platformei (administrator, formatori, cursanți 
și coordonatorii de programe), implementarea formării de tip colaborativ, în 
care cursanții, lucrând în grupuri la rezolvarea unor studii de caz sau în dezbateri 
pe anumite teme de interes, pot împărtăși cu ceilalți cursanți propriile 
experiențe și pot învață unii de la alții. 

- Platforma oferă instrumente de organizare în timp a activităților din cadrul 
programelor de formare profesională și include: prelegeri, seminare, studii de 
caz, dezbateri, autoevaluări, evaluarea formatorilor și a cursanților. De 
asemenea, există instrumente care permit formatorilor sa treacă de la 
suporturile de curs clasice și prezentări în Power Point la materiale de formare 
interactive și multimedia. 

- Moodle oferă posibilitatea de a gestiona resursele de formare profesională, 
precum: suporturi cadru de curs, materiale didactice auxiliare, fișiere audio sau 
video, precum și alte informații privind evoluția procesului de formare 
profesională. 

- Moodle pune la dispoziție o serie de instrumente de evaluare a cursanților de 
către formatori, a formatorilor de către cursanți, precum și de gestiune a 
rezultatelor formării, ceea ce permite o analiză de detaliu asupra impactului 
procesului de formare profesională asupra administrației publice. 

Pe Platformă au acces trei categorii de persoane, după cum urmează: 
Coordonatorul de program este o persoană desemnată din partea INA 

pentru organizarea programelor și pentru a oferi suport administrativ formatorilor 
și cursanților. 

După terminarea înscrierii cursanților la un program, coordonatorul de 
program cu sprijinul administratorului platformei introduce și definiește programul 
pe platformă. 

Coordonatorul de program poate accesa programele de pe platformă ce i-au 
fost alocate pentru încărcarea suportului cadru de curs din biblioteca platformei în 
folderul cursului numit Suport curs – Cadru, comunicarea cu toți cursanții înscriși la 
program și prezentarea la începutul fiecărui program a modului de acces al 
acestora pe platformă, verificarea disponibilității chestionarului de 
Feedback (programat implicit pentru ultima zi de desfășurare) și organizarea 
completării acestuia de către cursanți la momentul stabilit, asistarea formatorului 
în definirea testelor de evaluare a competențelor. 

Formatorul are posibilitatea de: a proiecta și dezvolta resurse de formare 
utilizând instrumentele Moodle oferite, a publica pe platformă resursele de 
formare oferite programului respectiv în folderul Suport curs - Formator, a 
deschide teme de discuții și a posta anunțuri pe forumul programului, a comunica 
cu participanții la program, a defini întrebări pentru evaluarea online, a defini și a 
publica teste online de evaluare a competențelor. 

Participanții înscriși la un program primesc din partea administratorului un 
mesaj cu datele de autentificare pe platformă.  
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După autentificare participanții pot descărca resursele de formare publicate de 
către coordonatorul de program și formator în folderele de resurse ale programului, 
pot adresa întrebări pe forumul cursului, comunica cu formatorul, coordonatorul de 
program sau cu alți cursanți, pot să participe la rezolvarea unor studii de caz sau la 
materiale didactice de formare colaborativă inițiate de către formator. 

De regulă, în ultima zi de program, cursanți completează testul de evaluare 
a competențelor și chestionarul de evaluare a formatorului. 
În perioada februarie – martie 2018 a fost derulată prima campania națională de 
recrutare a personalului specializat (formatori) pentru derularea programelor de 
perfecţionare, organizate în anul 2018 de INA și centrele teritoriale din structura 
sa, pe 18 domenii de formare profesională. Pe lângă lista documentelor necesare, 
au fost disponibile pe site instrucțiunile de completare a formularului de înscriere 
online. 

Ulterior, s-a procedat în același mod în cazul recrutării de formatori pentru 
Programul de formare specializată „Academia de Leadership” organizat de INA cu 
sprijinul Consiliului Europei (CoE). 
 

La programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice 
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018, persoanele 
interesate și-au depus online documentele necesare participării la concursul 
național de admitere. 

Înscrierea la toate programele de perfecționare organizate de INA se 
realizează tot prin intermediul aplicației. 

Demersul INA privind utilizarea metodelor moderne a fost diseminat cu 
prilejul evenimentelor naționale și regionale cuprinse în Campania de promovare a 
ofertei programelor de formare profesională, pe site-ul Institutului 
www.ina.gov.ro, în cadrul secțiunilor de specialitate, pe pagina oficială de 
Facebook, prin intermediul comunicatelor de presă elaborate cu diverse ocazii, 
mesajul general fiind acela că prin calitate și standarde ridicate ale procesului de 
formare Institutul Național de Administrație contribuie la profesionalizarea 
administrației publice românești. 
 
Elemente novatoare: 
 

În mod implicit, un program conține următoarele secțiuni: 
- un folder denumit Suport curs – Cadru în care coordonatorul de program 

postează suportul de curs cadru din Biblioteca existentă pe platformă; 
- un folder denumit Suport curs – Formator în care formatorii adăugă 

foldere/fișiere cu resurse în format electronic (slide-uri cu prezentări, suport de 
curs, imagini etc.); 

- un forum de discuții ce permite interacțiunea online prin discuții asincrone între 
cursanți și formator sau coordonatorul de program; 

- un chestionar de feedback anonim prin intermediul căruia cursanții pot să 
transmită la finalul cursului opinia lor privind calitatea activităților desfășurate 
și 

- un test de evaluare a competențelor dobândite de către cursanți care va fi 
publicat pe platformă de către formator cu suportul coordonatorului de program 
și al responsabilului cu dezvoltarea resurselor de formare profesională și 
evaluarea competențelor. 

http://www.ina.gov.ro/


22 

 

Aceste elemente de noutate introduse de INA în toate etapele procesului de 
formare profesională pentru administrația publică constituie un exemplu de bună 
practică pentru activitatea instituțiilor și autorităților publice, model ce poate fi 
adaptat și altor domenii de activitate. Totodată, înscrierea online a formatorilor și a 
participanților la programe este un nou mod de lucru pe care Institutul îl adoptă și îl 
propune administrației publice în ceea ce privește formarea profesională a 
resurselor umane. 
 
Lecții învăţate: 
 

La nivelul administrației publice este nevoie de profesionalizarea resurselor 
umane, metodele de formare noi și eficiente conducând la dezvoltarea 
competențelor profesionale. Reticența la schimbare poate fi transformată în 
acceptarea schimbării, în situația în care se produc efecte, beneficiile reale ale 
unui proces fiind astfel vizibile. 

Institutul Național de Administrație, prin demersurile întreprinse, dorește să 
contribuie la eficientizarea și la promovarea calității în administrația publică, 
utilizarea Platformei, a aplicației, cu costuri minime pentru sectorul public, fiind 
exemple în acest sens. 
 
Rezultate: 
 
 367 de formatori recrutați la nivel național pentru derularea programelor de 

perfecţionare, organizate în anul 2018 de către Institutul Naţional de 
Administraţie (INA) și centrele teritoriale din structura acestuia. 

 14 persoane au depus documente în etapa de recrutare a personalului 
specializat pentru programul de formare specializată „Academia de 
Leadership”. 

 136 de persoane înscrise la concursul național de admitere la programul de 
formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare 
categoriei înalților funcționari publici, anul 2018. 

 18 biblioteci ce conțin 66 de suporturi de cadru de curs publicate pe platformă. 
 5 programe de perfecționare organizate până la acest moment, cu teste online 

și chestionare online, participanți înscriși online. 
 Acces modern, facil la etapele de prevăzute de ciclul formării pentru 

administrația publică. 
 
Link-uri: 
 

https://online.ina.gov.ro/training/  
 

https://online.ina.gov.ro/training/
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Instituţia Prefectului judeţul Harghita 

Concurs de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţi  
„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”  

 
Instituţia:  
 
Instituţia Prefectului Harghita 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Concurs de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţi  „Carte 
frumoasă, cinste cui te-a scris!”  
 
Persoană de contact: 
 
Ţifrea Romulus Bogdan, şef serviciu Instituţia Prefectului judeţul Harghita 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Concursul de competenţe lingvistice în limba română pentru 
minorităţi  adună de 16 ani elevi şi profesori din peste 40 de scoli din județele 
Bacău, Brașov, Covasna, Harghita și Mureş.  

Anual sunt aproximativ 400 de participanți, dintre care 350 sunt elevi din 
clasele V-XII și aproximativ 50 sunt cadre didactice de specialitate 
din comunitățile în care limba maternă participanților este cea maghiară. 

Elevii și majoritatea profesorilor coordonatori sunt considerați vorbitori non 
nativi, iar Limba română este predată ca limbă nematernă, unitățile de învățământ 
participante fiind doar cu predare în limba maghiară. 
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Proiectul se adresează doar minorităţilor și trebuie avută în vedere 
unicitatea sa, deoarece vizează strict dezvoltarea și aprofundarea a cel puțin două 
din cele cinci competenţe ligvistice obligatorii, pe care le vizează Programa 
Națională de specialitate, unică pe țară, la care se racordează obligatoriu și non 
nativii. 

Prin competiția scrisă, care face obiectul acestui proiect, se urmărește 
dezvoltarea abilităților de receptare a mesajului oral și scris și de producere a 
mesajului scris și oral, printr-o exprimare funcţională în limba română a acestui 
segment  de elevi. Organizarea proiectului reprezintă un exerciţiu lingvistic 
elocvent ce se desfășoară în afara orelor de clasă în condițiile în care,  de cele mai 
multe ori aceste ore reprezintă cadrul unic de utilizare a limbii române pentru non 
nativi. 

Existenţa uni mediu multietnic şi multicultural necesită o cale de cunoaştere 
specifică, în primul rând de natură lingvistică, care se cere a se amplifica prin 
raportare la oricare sector real de viață adecvat vârstei și provenienței elevilor. 
Elevii participanți provin din diferite tipuri de instituții de învățământ gimnaziale şi 
liceale, atât din mediu rural, cât şi urban. 
Diversitatea grupului țintă a proiectului contribuie la omogenizarea proiectului, 
după cum arată şi conceptul promovat de Uniunea Europeană, acela 
de unitate în diversitate. 
 
Problema identificatã: 

 
În momentul inițierii acestui proiect se observa lipsa de încredere și o 

relativă incapacitate a tinerilor absolvenți ai instituţiilor de învăţământ în limba 
maghiară, vorbitori non-nativi de limba română, de a se acomoda într-un alt spațiu 
lingvistic și cultural decât în arealul natal, după absolvirea școlii. Astfel, 
dobândirea de competenţe lingvistice în limba română funcţională și aprofundarea 
acestora conduc la îmbunătăţirea calitativă și cantitativă a abilităţilor de 
exprimare și de acomodare a acestor tineri și într-un alt spațiu lingvistic și cultural, 
decât cel de proveniență. Exercițiul de comunicare scrisă și de înțelegere în limba 
română, sporește încrederea în sine a acestor elevi/ tineri. Implicarea tinerilor 
într-o activitate formativă de cunoaştere sau descoperire și printr-o altă limbă 
decât cea maternă, duce la sensibilizare şi frumuseţe în gândire, la cultivarea 
toleranţei şi empatiei precum şi însuşirea practică a unor termeni ca 
multiculturalism şi plurilingvism.  
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

 
Scopul proiectului educațional extracurricular este dezvoltarea 

competenţelor lingvistice în limba română la elevii vorbitori de altă limbă maternă 
decât limba română, prin activitatea tip „concurs”.  

Pornind de la dezvoltarea competenţelor lingvistice pe care le vizează atât 
Programa de limba şi literatura română pentru gimnaziu și liceu, cât și Cadrul 
European Comun de Referință pentru Limbi, se simte nevoia justificată a 
organizării unor activităţi extracurriculare ce au în vizor învăţarea funcţională şi 
pragmatică a limbii române de către elevii care aparţin minorităților naționale.  
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Organizarea acestui tip de concurs ce vizează evaluarea competenţele 
lingvistice de comunicare în limba română reprezintă un exerciţiu de bună practică 
în afara orelor de clasă.  

Procesul de comunicare în limba română, pentru elevii care nu au altă ocazie 
de a-l exersa, în afara orelor la care se predă acest obiect de studiu, a fost şi 
rămâne un exerciţiu provocator şi acesta trebuie să facă obiectul principal al 
preocupărilor specialiștilor, vorbind aici de profesori de specialitate, atât în cadru 
curricular, cât şi extracurricular preponderent în şcolile cu predare în altă limbă 
decât cea română.  

Prin organizarea acestui concurs se urmăreşte deschiderea posibilităților 
pentru elevii şi profesorii de specialitate în vederea autoevaluării şi evaluării 
abilităţilor care vizează comunicarea scrisă și orală în limba română, atât în 
conformitate cu, cât și în afara programei şcolare în vigoare. 
 
Principalele obiective: 
 
 Dezvoltarea abilităţilor lingvistice de comunicare și sociale la cei peste 350 de 

elevi participanţi la proiect dar și la cei peste 50 de profesori, toți din mediu 
non nativ;  

 Creșterea stimei de sine și a sentimentului de apartenență la aceleași șanse în 
pregătirea unei viitoare cariere a elevilor non nativi, cu elevii vorbitori nativi 
din întreaga țară;  

 Dezvoltarea, la elevii minoritari, a competenţei de practicare raţională şi 
funcţională a limbii române;  

 Consolidarea şi aprofundarea unor elemente de construcţie specifice 
comunicării scrise în limba română, respectarea topicii și normelor de 
ortografie/punctuație; 

 Întărirea colaborării între instituțiile publice din cadrul Ministerul Afacerilor 
Interne (Prefectura Harghita), Ministerul Educației și Cercetării și societatea 
civilă. 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 
 Pentru desfăşurarea proiectului au fost alocate următoarele resurse: 
 
1. Resurse umane  
Echipa proiectului formată din: 
- 16 specialişti din cadrul Colegiului Național Marton Aron, din Miercurea Ciuc și 

din alte instituții, care au colaborat pentru implementarea proiectului şi au 
asigurat managementul activităţilor proiectului; 

- 10 persoane resursă din cadrul instituţiilor publice care au desfăşurat activităţi 
în cadrul proiectului ; 

- colaboratori: 50 de cadre didactice, coordonatori ai elevilor participanţi la 
proiect; 

- 350 elevi beneficiari direcţi ai proiectului. 
 
2. Resurse de timp 
Perioada consacrată implementării proiectului 01.11.2017-05.05.2018.  
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3.  Resurse logistice 
Pentru buna desfăşurare a proiectului se asigură resursele logistice necesare: 
- săli pentru desfăşurarea activităţilor proiectului – elaborare program și grup de 

lucru, elaborare subiecte concurs, elaborare bareme de corectare și evaluare, 
organizare excursie la București pentru premiera câştigătorilor. 

- materiale de lucru pentru desfăşurarea activităţilor proiectului – subiecte, 
bareme, diplome (birotică și papetărie, copiator, scaner, imprimante etc.). 

 
4. Resurse financiare 
Proiectul nu a beneficiat de un buget alocat, dar prin perfectarea parteneriatelor 
între Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Instituţia Prefectului Judeţul 
Harghita, Fundația Colegiului Național Marton Aron din Miercurea Ciuc, fiecare 
partener a contribuit la asigurarea resurselor umane şi logistice (consumabile, 
materiale informative, locaţie de desfăşurare a activităţilor) necesare desfăşurării 
optime a activităţilor proiectului. 
Valoarea financiară estimativă a aportului uman şi logistic adus de fiecare partener 
şi colaborator în parte se cifrează la aproximativ 30.000 lei. 
 
 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

 
Activitatea 1 

a. Titlul activităţii: Încheiere parteneriate: stabilire parteneri şi perfectarea de 
acorduri parteneriale.  

b. Data/perioada de desfăşurare: 01.11.2017- 03.02.2018 
c. Locul desfăşurării: Colegiul Naţional MÁRTON ÁRON, Miercurea Ciuc. 
d. Participanţi: cadre  didactice din liceul gazdă şi din judeţele învecinate, 

reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare Judeţene din Bacău, Brașov, Covasna, 
Harghita, Mureş, Asociația Comunitară Românească, Catedra de Limba şi 
literatura română a liceului organizator, alte cadre didactice direct implicate 
(alte comisii curriculare din liceu), administrator și informatician reţea 
calculatoare din unitatea şcolară, manageri școlari. 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: Se stabilesc partenerii de proiect, se 
redactează acorduri de parteneriat, se semnează şi se înregistrează ca 
preambul la activitatea propriu-zisă a concursului. Depunerea draftului 
concursului în competiția națională organizată de Ministerul Educației și 
Cercetării, în vederea avizării acestuia. În acest an școlar, concursul este avizat 
de Ministerul Educației și Cercetării prin adresa Nr.   24986/2/22.01.2018, 
cuprins în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI 
INTERJUDEȚENE 2018, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N., la poziția 781. 

 
Activitatea 2 

a. Titlul activităţii: Organizare și promovare - Concurs „Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris!” -  Ediţia a XVI-a. 

b. Data/perioada de desfăşurare: 13.02.2018-31.03.2018 
c. Locul desfăşurării: Colegiul Naţional MÁRTON ÁRON - Miercurea Ciuc. 
d. Participanţi: inspectori școlari, cadre  didactice, Catedra de Limba şi literatura 

română, alte cadre didactice direct implicate (alte comisii curriculare din 
liceu), parteneri; 
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e. Descrierea pe scurt a activităţii:  
- Stabilire program al zilei desfăşurării concursului, Ediţia a XVI-a, ora de 

începere şi finalizare a probelor scrise pentru fiecare clasă în parte, a comisiei 
de corectare a lucrărilor scrise la nivel de oraș cu acordul I.S.J. Harghita, a 
programului de corectare a lucrărilor scrise, data, locul și ora festivităţii de 
premiere a elevilor.  

- Evaluare posibile probleme de logistică ce pot apărea în organizarea probei 
scrise, discuţii cu partenerii care au semnat acordul de parteneriat care susţin 
acest proiect.  

- Elaborare subiecte de către echipele de lucru formate în cadrul Catedrei de 
Limba și Literatura română a Colegiului gazdă, pentru proba scrisă a celei de-a 
XVI - a ediţii a concursului.  

- Deschidere sesiune de înscrieri prin anunţ public pe site-ul unităţii şcolare - 
organizator principal www.mag.ro/kozlemeny.php?Zj00Mw==#  

- I.S.J. Harghita, http://www.isjhr.eduhr.ro/web2/index.php/ro/noutati/6101-
invitatie-la-carte-frumoas-cinste-cui-te-a-scris, 

- I.S.J. Covasna https://isj.educv.ro/content/11655/Concurs-de-
competen%C8%9Be-lingvistice-%C3%AEn-limba-rom%C3%A2n%C4%83-pentru-
minorita%C8%9Bi-%E2%80%9ECarte-frumoas%C4%83 
Înscrierile s-au făcut doar în format electronic pe adresa special creată pentru 

acest concurs concursminoritati@gmail.com.  
 
Activitatea 3 

a. Titlul activităţii: Derularea Concursului „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!” 
Ediţia a XVI-a. 

b. Data/perioada de desfăşurare: 13.04.2018 – 18.04.2018 
c. Locul desfăşurării: Colegiul Naţional MÁRTON ÁRON, Miercurea Ciuc 
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, inspectori şcolari, parteneri, reprezentanţi 

ai comunităţii locale, presă, administrator reţea calculatoare din unitatea 
şcolară etc. 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: Prezentarea subiectelor elevilor participanți 
precum  şi a baremelor de corectare și notare a acestora. Rezolvarea 
subiectelor de către elevii participanţi, în timpul alocat și precizat în 
regulamentul concursului; corectarea lucrărilor scrise conform baremelor şi 
grilelor de evaluare elaborate în Comisia înfiinţată în cadrul Activităţii 1; 
finalizarea situaţiilor pe clase şi pe cicluri de învăţământ în vederea premierii 
celor mai bune lucrări; anunțarea publicului asupra locului și a datei premierii 
în cadru festiv – se vor acorda  locurile I, II, III şi menţiune la fiecare nivel de 
studii, respectiv pentru toate clasele V-XII (link rezultate finale 
http://www.mag.ro/kozlemeny.php?Zj00Mw==#)  

 
Activitatea 4 

a. Titlul activităţii: Premierea elevilor la Concursul de competențe lingvistice în 
limba română pentru minorități „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!” Ediţia a 
XVI-a. 

b. Data/perioada de desfăşurare: 04.05.2018 
c. Locul desfăşurării: București 
d. Participanţi:35 de elevi premianți, cadre didactice însoțitoare, parteneri, mass-

media. 

http://www.mag.ro/kozlemeny.php?Zj00Mw==
http://www.isjhr.eduhr.ro/web2/index.php/ro/noutati/6101-invitatie-la-carte-frumoas-cinste-cui-te-a-scris
http://www.isjhr.eduhr.ro/web2/index.php/ro/noutati/6101-invitatie-la-carte-frumoas-cinste-cui-te-a-scris
https://isj.educv.ro/content/11655/Concurs-de-competen%C8%9Be-lingvistice-%C3%AEn-limba-rom%C3%A2n%C4%83-pentru-minorita%C8%9Bi-%E2%80%9ECarte-frumoas%C4%83
https://isj.educv.ro/content/11655/Concurs-de-competen%C8%9Be-lingvistice-%C3%AEn-limba-rom%C3%A2n%C4%83-pentru-minorita%C8%9Bi-%E2%80%9ECarte-frumoas%C4%83
https://isj.educv.ro/content/11655/Concurs-de-competen%C8%9Be-lingvistice-%C3%AEn-limba-rom%C3%A2n%C4%83-pentru-minorita%C8%9Bi-%E2%80%9ECarte-frumoas%C4%83
mailto:concursminoritati@gmail.com
http://www.mag.ro/kozlemeny.php?Zj00Mw==


28 

 

e. Descrierea pe scurt a activităţii: programare excursie destinată elevilor 
câştigători ai concursului de competențe lingvistice în limba română pentru 
minorități / Editia a XVI - a – partener principal Instituția Prefectului Harghita, 
Asociația ACROM Miercurea Ciuc, pe ruta Miercurea Ciuc -  Bucureşti şi retur. 
Vizitarea obiectivelor planificate: TVR şi Preşedenţia Romaniei, Parlamentul 
respectiv, Guvernul României unde elevii au fost premiaţi de oficialităţile 
române. 

 
Elemente novatoare: 

 
Proiectul - Concurs prezintă o serie de particularităţi ce îi conferă un 

caracter novator, prin faptul că acesta dezvoltă un instrument extracuricular ca 
alternativă la metoda clasică de învăţare, însuşire şi dezvoltare a competenţelor 
lingvistice de către elevii vorbitori non nativi de limba română.  

Astfel, se transpun, în practică în mod  particular, obiectivele stipulate în 
documentele programatice europene în domeniu: Cadrul European Comun de 
Referință pentru Limbi: Învățare, Predare, Evaluare (CECRL), Declaraţia de la Paris 
– 2015, dar şi în cele naţionale, contribuind la promovarea multilingvismului şi 
diversităţii culturale, valori fundamentale ale Uniunii Europene. 

Element de inovaţie al proiectului se constituie întreaga metodologie de 
implementare a acestui proiect concurs care vine să suplinească nevoiele grupului 
ţintă (elevi şi cadre didactice deopotrivă) de a-şi însuşi și perfecţiona nivelul 
competenţelor de comunicare funcțională în limba oficială a țării.  
Proiectul reușește, să apropie instituţiile publice de cetăţeni, să dezvolte novator 
un parteneriat cu societatea educațională și civilă, să promoveze diversitatea 
interetnică şi culturală prin activităţile sale voluntare. 

Proiectul este novator deoarece răspunde unor nevoi diverse atât în plan 
educaţional, prin asigurarea unui cadru adecvat dezvoltării abilităţilor de 
comunicare, dar şi social asigurând accesul elevilor cu o situaţie materială modestă 
la activităţile extracurriculare oferite.  
 
Lecții învăţate: 
 

Mobilizarea comunităţii educaționale va conduce indirect la amplificarea 
activităţilor extraşcolare dedicate elevilor, precum şi la derularea de activităţi 
educative având caracter competitiv. Prin promovarea în mass-media se pot da 
exemple de bună practică și altor comunități de elevi vorbitori non nativi de limba 
română, ca o alternativă ocupaţională formatoare de educaţie a comunicării în 
limba oficială a țării, aceasta nefiind limba maternă a grupurilor țintă.  

Câştigătorii Concursului, elevi de la şcolile cu predare exclusiv în limba 
maghiară din Harghita, Covasna, Mureș, Brașov si Bacău au fost premiaţi în cadrul 
unor vizite la Parlamentul României, la Palatul Victoria sau la Palatul Cotroceni, 
vizita acestora în cele mai importante instituții ale statului bucurându-se de succes 
și prin satisfacerea unor curiozități specifice vârstei școlare. 

Excursia - Premiu oferită în fiecare an gratuit elevilor premianți ai acestui 
concurs este încă o dovadă a atenţiei de care se pot bucura cei care într-adevăr 
doresc o recunoaştere oficială a valorii competenţelor lor.  
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Premiile au fost în fiecare an oferite de către Instituția Prefectului - Județul 
Harghita, Asociația Comunitară Românească din Miercurea Ciuc, Fundația Colegiului 
Național Márton Áron si de către Consiliul Județean Harghita - iar aceste premii, 
care au constat mereu în cărți cu o valoare ridicată, au dus la menţinerea şi chiar 
creşterea numărului participanţilor la concurs.  
 
Rezultate: 
 

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării 
proiectului sunt:  
a. 350 elevi şi 40 profesori de limba română a căror nivel de competenţă de 

comunicare a înregistrat o îmbunătăţire de 50% sau a trecut la următorul nivel 
(A1, A2, B1, B2, C1 și chiar C2);  

b. 350 elevi a căror abilităţi de comunicare scrisă  în limba română la elevi, s-a 
îmbunătăţit cu 50%;  

c. 350 elevi a căror încredere în sine vizând comunicarea în limba română, a 
crescut cu 70%;  

d. 350 elevi implicaţi într-o activitate formativă de cunoaştere şi descoperire ce 
duce la sensibilizare  şi frumuseţe în gândire;  

e. 350 elevi participanţi la activităţi de stimulare a imaginaţiei şi spontaneităţii în 
procesul cunoaşterii şi comunicării la elevi; 

f. 350 de elevi şi 40 cadre didactice participante la activităţi de cultivare a 
toleranţei şi empatiei faţă de multiculturalitate şi plurilingvism. 

g. 8 parteneriate încheiate între instituţiile implicate activ în derularea 
proiectului; 

h. cursuri şi materiale suport pentru pregătirea concursului; 
i. o excursie/an la instituţii publice centrale (Preşedenţia Romaniei, Parlamentul 

României, Guvernul României, TVR)  
 

Câştigătorii concursului „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”, premiaţi 
la Palatul Victoria şi felicitaţi de premierul Viorica Dăncilă 
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Descrierea referințelor: 
 

Reflectarea în presă a concursului de competenţe lingvistice şi limbă română 
“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”, precum şi a festivităţii de premiere a 
elevilor care a avut loc la Guvernul României. 
Evenimentele au fost susţinute şi sprijinite de Prefectul judeţului Harghita (un gest 
personal de continuitate, încă de la prima ediţie, când Adrian Jean Andrei încă nu 
avea funcţia actuală), Asociaţia Comunitară Românească din Miercurea Ciuc, 
conducerea şi Fundaţia Colegiului Marton Aron din Miercurea Ciuc şi reflectate 
mediatic după cum urmează: 
 
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/castigatorii-concursului-de-limba-
romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila-
la-palatul-victoria-658091.html 
http://www.cvlpress.ro/04.05.2018/castigatorii-concursului-de-limba-romana-
carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila/ 
http://www.ziare.com/constanta/stiri-actualitate/castigatorii-concursului-de-
limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-
dancila-la-palatul-victoria-7265811 
http://www.feedler.ro/feed/7837952--castigatorii-concursului-de-limba-romana-
carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila 
https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/04/elevi-maghiari-castigatori-ai-unui-
concurs-de-limba-romana-premiati-la-palatul-victoria--102267 
https://www.bintelligence.ro/essential-news/elevi-maghiari-castigatori-ai-unui-
concurs-de-limba-romana-premiati-la-palatul-victoria/ 
http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1494779 
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-diakok-ertek-el-kiemelkedo-eredmenyt-a-
roman-tantargyversenyen-n-miniszterelnoki-dicseretben-reszesultek-bukarestben 
https://www.hirstart.hu/hk/20180504_magyar_diakok_ertek_el_kiemelkedo_ered
menyt_a_roman_tantargyversenyen_miniszterelnoki_dicseretben_reszesultek_bukar
estb 
https://napihir.ro/magyar-diakok-ertek-el-kiemelkedo-eredmenyt-a-roman-
tantargyversenyen-miniszterelnoki-dicseretben-reszesultek-bukarestben/ 
http://informatiahr.ro/castigatorii-concursului-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-
scris-premiati-la-palatul-victoria-si-felicitati-de-premierul-viorica-dancila/ 
 
 
Link-uri: 
         
http://www.mag.ro/kozlemeny.php?aD0xMjM5JmY9NDM=# (link proiect) 
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/04/13/harghita-250-de-elevi-
maghiari-din-cinci-judete-la-un-concurs-traditional-de-limba-romana-la-miercurea-
ciuc--90325 
http://stiri.tvr.ro/concurs-de-limba-romana-pentru-elevi-din---coli-cu-predare-in-
limba-maghiara_830119.html#view 
http://informatiahr.ro/aproximativ-250-de-elevi-maghiari-din-cinci-judete-la-
concursul-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris/ 
http://stiri.tvr.ro/elevii-maghiari-si-au-testat-cunostintele-de-limba-
romana_28969.html#view  

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila-la-palatul-victoria-658091.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila-la-palatul-victoria-658091.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila-la-palatul-victoria-658091.html
http://www.cvlpress.ro/04.05.2018/castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila/
http://www.cvlpress.ro/04.05.2018/castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila/
http://www.ziare.com/constanta/stiri-actualitate/castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila-la-palatul-victoria-7265811
http://www.ziare.com/constanta/stiri-actualitate/castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila-la-palatul-victoria-7265811
http://www.ziare.com/constanta/stiri-actualitate/castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila-la-palatul-victoria-7265811
http://www.feedler.ro/feed/7837952--castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila
http://www.feedler.ro/feed/7837952--castigatorii-concursului-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-felicitati-de-premierul-viorica-dancila
https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/04/elevi-maghiari-castigatori-ai-unui-concurs-de-limba-romana-premiati-la-palatul-victoria--102267
https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/04/elevi-maghiari-castigatori-ai-unui-concurs-de-limba-romana-premiati-la-palatul-victoria--102267
https://www.bintelligence.ro/essential-news/elevi-maghiari-castigatori-ai-unui-concurs-de-limba-romana-premiati-la-palatul-victoria/
https://www.bintelligence.ro/essential-news/elevi-maghiari-castigatori-ai-unui-concurs-de-limba-romana-premiati-la-palatul-victoria/
http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1494779
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-diakok-ertek-el-kiemelkedo-eredmenyt-a-roman-tantargyversenyen-n-miniszterelnoki-dicseretben-reszesultek-bukarestben
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-diakok-ertek-el-kiemelkedo-eredmenyt-a-roman-tantargyversenyen-n-miniszterelnoki-dicseretben-reszesultek-bukarestben
https://www.hirstart.hu/hk/20180504_magyar_diakok_ertek_el_kiemelkedo_eredmenyt_a_roman_tantargyversenyen_miniszterelnoki_dicseretben_reszesultek_bukarestb
https://www.hirstart.hu/hk/20180504_magyar_diakok_ertek_el_kiemelkedo_eredmenyt_a_roman_tantargyversenyen_miniszterelnoki_dicseretben_reszesultek_bukarestb
https://www.hirstart.hu/hk/20180504_magyar_diakok_ertek_el_kiemelkedo_eredmenyt_a_roman_tantargyversenyen_miniszterelnoki_dicseretben_reszesultek_bukarestb
https://napihir.ro/magyar-diakok-ertek-el-kiemelkedo-eredmenyt-a-roman-tantargyversenyen-miniszterelnoki-dicseretben-reszesultek-bukarestben/
https://napihir.ro/magyar-diakok-ertek-el-kiemelkedo-eredmenyt-a-roman-tantargyversenyen-miniszterelnoki-dicseretben-reszesultek-bukarestben/
http://informatiahr.ro/castigatorii-concursului-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-premiati-la-palatul-victoria-si-felicitati-de-premierul-viorica-dancila/
http://informatiahr.ro/castigatorii-concursului-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris-premiati-la-palatul-victoria-si-felicitati-de-premierul-viorica-dancila/
http://www.mag.ro/kozlemeny.php?aD0xMjM5JmY9NDM=
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/04/13/harghita-250-de-elevi-maghiari-din-cinci-judete-la-un-concurs-traditional-de-limba-romana-la-miercurea-ciuc--90325
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/04/13/harghita-250-de-elevi-maghiari-din-cinci-judete-la-un-concurs-traditional-de-limba-romana-la-miercurea-ciuc--90325
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/04/13/harghita-250-de-elevi-maghiari-din-cinci-judete-la-un-concurs-traditional-de-limba-romana-la-miercurea-ciuc--90325
http://stiri.tvr.ro/concurs-de-limba-romana-pentru-elevi-din---coli-cu-predare-in-limba-maghiara_830119.html#view
http://stiri.tvr.ro/concurs-de-limba-romana-pentru-elevi-din---coli-cu-predare-in-limba-maghiara_830119.html#view
http://informatiahr.ro/aproximativ-250-de-elevi-maghiari-din-cinci-judete-la-concursul-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris/
http://informatiahr.ro/aproximativ-250-de-elevi-maghiari-din-cinci-judete-la-concursul-de-limba-romana-carte-frumoasa-cinste-cui-te-a-scris/
http://stiri.tvr.ro/elevii-maghiari-si-au-testat-cunostintele-de-limba-romana_28969.html#view
http://stiri.tvr.ro/elevii-maghiari-si-au-testat-cunostintele-de-limba-romana_28969.html#view
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Direcția pentru Agricultură Județeană Iași 

Soluții alternative în dezvoltarea calității profesionale 

 
 
Instituţia:  
 
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Soluții alternative în dezvoltarea calității profesionale 
 
Persoană de contact: 
 
Elefteriu Eduard, consilier 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Personalul din administrația publică, având în vedere relația aproape 
permanentă cu cetățenii, trebuie să aibă în vedere o continuă dezvoltare 
personală, atât a competențelor cât și a îmbunătățirii relațiilor de comunicare cu 
publicul țintă.  

Dezvoltarea capacităților relaționale reprezintă o preocupare permanentă a 
funcţionarilor din cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Iași, iar pentru 
aceasta, noi, funcţionarii din cadrul instituţiei publice menţionate, avem grijă în 
permanență ca prin comportament, atitudine și discurs, să facem în așa fel încât, 
întotdeauna, cetățeanul care ne solicită un serviciu, un document să se simtă bine, 
confortabil, să ne perceapă ca un prieten, ca o instituție la care să vină cu plăcere, 
fără a avea vreun stres și unde  ştie că va primi informațiile, documentele sau 
sprijinul de care are nevoie.  

De aceea, consilierii din cadrul D.A.J. Iași caută aproape în permanență să se 
informeze cu noutățile legislative, cu posibilitățile de finanțare europeană sau 
guvernamentală adresate fermierilor, dar în acelaşi timp, o atenție deosebită se 
acordă și modului de abordare a acestor fermieri, astfel încât ei să nu fie afectați 
de grijile noastre familiale sau profesionale, de eventuale frustrări de care noi am 
fi afectați. Probabil acest lucru este cel mai greu de realizat, mai ales în contextul 
în care instituțiile publice nu prea oferă angajaților posibilitatea unei dezvoltări 
personale, motivaționale, ele, conform legislației, având doar posibilitatea să 
finanțeze cursurile de dezvoltare profesională. În aceste condiții, funcționarii 
D.A.J. Iași au identificat soluția de a se înscrie la cursurile gratuite de dezvoltare 
personală, multe din ele gratuite, ce se desfășoară în Iași.  

Aceste cursuri sunt organizate, de obicei, de firme private și sunt adresate în 
principal angajaților din multinaționale, care sunt sponsorii principali ai acestor 
evenimente, dar la care poate participa oricine dorește, fără restrictii, fapt de 
care noi profităm. 
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Problema identificatã: 
 

Funcționarul public nu este un robot, funcționarul public este un om normal 
care se lovește de aceleași probleme zilnice ca orice cetățean. El are aceleași 
probleme de existență ca orice om, fie el antreprenor sau angajat din mediul 
public ori privat. Aceste probleme personale nu trebuie să afecteze relația cu 
cetățeanul contribuabil care vine să solicite un document, o informație sau chiar un 
sfat de la consilierii Direcției pentru Agricultură Județeană Iași. 

Ȋn general noi ne adresăm  fermierilor mici sau mijlocii, ori persoanelor 
tinere care doresc să investească în agricultură, aceştia când ajung la noi sunt au o 
oarecare stare de timorare, noi trebuind să-i facem să se simtă confortabil, astfel 
încât informațiile ce le furnizăm să fie clar înțelese, să acumuleze informația 
completă. Dacă în mediul privat, firmele pot lua măsuri privind confortul psihic al 
angajaților, în cadrul instituțiilor bugetare, practic este imposibil datorită 
legislatiei, iar conducatorii care ar dori să intervină în acest sens, ar putea fi 
acuzați de abuz. 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

 
Art.50 din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, privind Statutul 

funcționarilor publici, prevede faptul că ,,Funcţionarii publici au dreptul şi 
obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională”, 
dar, ținând cont de faptul că majoritatea conducătorilor de instituții nu iau măsuri 
în vederea participării funcționarilor la cursuri de pregătire profesională� din 
motive diverse, această initiativă poate veni în sprijinul funcționarilor care doresc 
să acopere această lacună din sectorul bugetar. 

Dezvoltarea abilităților profesionale, nu reprezintă o îndatorire specifică 
doar funcționarilor publici, noi considerăm că reprezintă o îndatorire pentru toți 
angajaţii, indiferent de sectorul privat sau public în care activează, indiferent de 
domeniul de activitate, fie el administrativ, IT, agricultură ori altul.  

Un angajat, de fapt orice om, are datoria de a se pregăti şi perfecţiona 
continuu, fără o pregătire temeinică și o actualizare periodică a cunoştinţelor, 
acesta nu va putea face față, hai să spunem competiției  profesionale permanente 
și în scurt timp se vor constata deficienţe  în activitatea sa.  
 
Principalele obiective: 
 
- Principalul obiectiv este reprezentat de creșterea gradului de relaționare cu 

cetățeanul. Acest obiectiv este realizat în principal prin creșterea gradului de 
confort psihic al funcționarului, chiar dacă uneori activitățile de consiliere  a 
fermierilor se desfășoară în condiții nu tocmai prielnice: pe câmp, în fermele 
agricole sau în cazuri mai fericite, în spații puse la dispoziție de unele primării 
din județ. 

- Creșterea numărului de persoane care să fie satisfăcute de serviciile Direcției 
pentru Agricultură Județeană Iași; 

- Creșterea gradului de profesionalism a angajaților D.A.J. Iași; 
- Creșterea gradului de încredere în forțele proprii ale angajaților D.A.J. Iași  
- Ȋntărirea relațiilor dintre funcționarii din cadrul Direcției pentru Agricultură 

Județeană Iași; 
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Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 

Singurele resurse utilizate sunt resursele de timp şi de disponibilitate ale 
funcționarilor publici care vor să se înscrie și să participe la astfel de cursuri 
motivaționale.  

După cum descriam anterior, noi căutam pe net și identificăm cursuri de 
dezvoltare personală gratuite care se desfășoara în Iași, astfel că resursele 
financiare alocate sunt zero, sau, cel mult constau în cheltuieli infime de 
deplasare, care sunt suportate în întregime de noi, cei care participăm la astfel de 
cursuri, neîmplicând  instituția la care ne desfășurăm activitatea, din punct de 
vedere financiar. 

Dacă vorbim de factorul uman, putem spune că participarea la astfel de 
cursuri este facultativă, nimeni neputând să fie obligat să participle, de altfel, nu 
putem spune că participă la astfel de cursuri toți funcționarii din cadrul Direcției 
pentru Agricultură Județeană Iași, dar cei care doresc să se autoperfecționeze, să 
poata avea o deschidere mai mare către cetățean și care doresc să “crească” din 
punct de vedere profesional, se implică și participă.  

De regulă, atunci când unul dintre colegii noştri obține informația organizării 
de astfel de cursuri, o transmite la timp către ceilalți colegi,verbal sau pe grupul 
de pe WhatsApp, ori pe mail la care ataşează şi link-ul de înscriere. 
 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

 
 

Iniţiativa aceasta, nu se mai ştie cui aparţine, cert este că în anul 2017, 
împreună cu alţi 5 colegi din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi, 
alături de doamna director adjunct Monica PANDELEA, noi am participat pentru 
prima dată împreună la un curs de dezvoltare personală. Deşi, în mod cert fiecare 
dintre noi mai participasem la astfel de cursuri, dar în mod individual, acest 
eveniment a reprezentat un eveniment interesant. Fiind un grup mai numeros, 8 in 
total, în compania a 700-800 de alţi participanţi, noi am fost mai volubili, am 
participat interactiv la curs, ne-am simtit o ,,ECHIPĂ” , fapt apreciat şi de 
organizatori care ne-au oferit şi un premiu simbolic în acest sens, câte o cană 
inscripţionată pentru fiecare, cu un text ales personal.  Deşi adresat angajaţilor din 
sectorul I.T. din cadrul multinaţionalelor ce îşi desfăşoară activitatea în acest oraş, 
înscrierea şi participarea a fost deschisă pentru oricine, fără restrictii. După 
terminarea cursului am mai stat impreună câteva minute bune în faţa complexului 
unde a avut loc cursul, desi era o oră tarzie (cursul fiind adresat in special 
angajaţilor IT, a început la ora 18, după terminarea programului acestora, 
respectiv ora 17.30) şi am discutat despre modalităţile de a aplica cele învăţate. A 
doua zi la serviciu, discuţiile despre acest curs au continuat, iar în cadrul 
întâlnirilor am început să aplicăm ceea ce am învăţat la acest curs. Impactul, ca să-
i spunem aşa, a fost destul de semnificativ, astfel încât la aproximativ o lună, una 
din colegele noastre, Elena GEORGESCU a identificat un alt astfel de seminar, 
organizat de un alt cunoscut speaker român. Imediat ce a transmis informaţia şi 
lincku-l de înscriere, mai mulţi dintre colegii de la Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Iaşi, ne-am înscris în vederea participării. Și astfel, de la seminar la 
seminar, de la curs la curs, numărul colegilor care au participat, s-a tot mărit. Am 
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început să aplicăm ceea ce învăţam la aceste seminarii, iar rezultatele au început 
să apară. A crescut nu doar prestaţia noastră în relaţia cu partenerii noştri de 
dialog, fermierii, ci şi relaţiile dintre noi au început să se îmbunătăţească. Fiecare 
dintre noi căutăm sa devenim mai profesionişti în activitatea ce o desfăşurăm, ne 
dorim ca rezultatele muncii noastre să fie mai bune, iar percepţia fermierilor 
despre activitatea Directiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi , să fie una bună, să 
găsească în noi nişte prieteni, de la care pot primi un serviciu sau o informaţie de 
calitate. Noi am continuat să “urmărim” seminariile de dezvoltare personală, 
gratuite, desfăşurate în Iaşi, după programul de lucru, dar nu omitem nici alte 
acţiuni de acest gen organizate în zilele de weekend. Sigur nu putem participa la 
toate, dar, din când în când, măcar la un interval de 6 luni, am început să simţim 
nevoia participării la astfel de întâlniri. 
 
Elemente novatoare: 
 
- Identificarea unei alternative de formare profesională, care nu implică costuri 
- Intrarea în contact cu angajaţi din mediul privat în cadrul unei astfel de intâniri, 

favorizează schimburi de opinii pe teme profesionale şi identificarea unor 
dorinţe din partea cetăţenilor, care nu ar putea fi obţinute în alt context. 

- Aceste cursuri, seminarii, reprezintă un alt mod de socializare şi de petrecere in 
mod util, a timpului liber impreună cu colegii de serviciu. 

- Discuţiile ulterioare, desfăşurate în cadrul instituţiei, între cei care au participat 
la astfel de cursuri, provoacă şi interesul celorlalţi colegi de a afla cât mai multe 
despre cele învăţate şi despre modalităţile de aplicare a acestor lucruri.  

- Dat fiind specificul activităţii noastre, care include şi acţiuni de informare sau de 
consiliere în grup, noi putem învăţa din modul de prezentare a lectorului, de a 
observa tipul de discurs al acestuia, de a observa şi identifica tipurile de ton, 
mimica, gesturile acestuia, astfel încât să ne inbunătăţim capacitatea de 
comunicare şi de a ne face pe deplin înţeleşi de către participanţii la intâlnirile 
organizate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi, pe teren. 

- Ĩn condiţiile în care, in ultimii ani datorită bugetului limitat, marea majoritate a 
funcţionarilor din cadrul D.A.J. Iaşi, nu au participat la cursuri de formare sau de 
specializare, s-a identificat şi aplicat o alternativă rezonabilă. 

 
Lecții învăţate: 
 
- Creşterea numărului de persoane care să fie mulţumite de serviciile consilierilor 

Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi, este necesară în condiţiile în care tot 
mai mult, sectorul bugetar este acuzat, pe nedrept după opinia noastră, de 
faptul că este caracterizat de o atitudine nu tocmai prietenoasă din partea 
angajaţilor, că este superbirocratizat şi nu întotdeauna în sprijinul cetăţeanului   

- Adaptabilitatea este o condiţie obligatorie pentru obţinerea de rezultate 
profesionale mulţumitoare.  

- Munca celor din mediul privat este la fel de complexă ca a noastră, celor din 
sectorul bugetar, de multe ori există situaţii comune care pentru a fi rezolvate 
necesită acelaşi mod de abordare.    

- A fi mulţumit de tine, înseamnă că eşti plafonat din punct de vedere profesional, 
întotdeauna mai ai ceva de învăţat, chiar şi de la cei mult mai tineri decât tine. 



35 

 

- Ĩntotdeauna te simţi mai bine la locul de muncă atunci când ştii că faci parte 
dintr-o ECHIPĂ. 

- Nu întotdeauna şeful este şi leader.  
 
Rezultate: 
 
- S-au acoperit anumite nevoi de formare pentru un număr de 10 dintre 

funcţionarii Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi. 
- Participarea, alături de colegi, la aceste cursuri de dezvoltare personală au 

contribuit la îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare cu fermierii  
- S-a reuşit o revigorare a relaţiilor dintre noi, s-a înfiripat o ECHIPĂ, (nu 

confundaţi cu o “bisericuţă”) 
- Am reuşit să ne schimbăm atitudinea, în sensul de a ne detaşa, cât mai mult 

posibil, de problemele personale, de supărările şi frustrările personale 
acumulate în afara sau în timpul serviciului  

- De asemenea, am reuşit să identificăm noi modalităţi de comunicare în cadrul 
prezentărilor noastre. 

- S-a îmbunătăţit şi aspectul prezentărilor Powerpoint, utilizate în cadrul 
întâlnirilor cu fermierii.  

- Pe anumite perioade de timp, tonusul psihic al funcţionarilor este mai ridicat, 
aceştia simţindu-se mai bine la locul de muncă.  
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Conceptul de dezvoltare durabilă vizează echilibrul dintre dimensiunea 
economică, socială şi cea de mediu, în scopul adaptării la provocările cu care 
societatea se confruntă în prezent. În acest context, se poate afirma faptul că 
toate soluţiile oferite de conceptul de dezvoltare durabilă se concentrează 
asupra rezolvării problemelor cetăţenilor. În plus, punctul forte al conceptului 
este reprezentat de sustenabilitatea măsurilor identificate, fapt ce reclamă, 
drept pre-condiție, existenţa unei viziuni de dezvoltare (locală, regională, 
națională, internațională). 
De altfel, dezvoltarea durabilă a reprezentat unul dintre obiectivele 
fundamentale ale Uniunii Europene, fiind inclusă ca obiectiv general al politicilor 
UE în Tratatul de la Amsterdam şi vizând astfel folosirea unor instrumente 
economice, sociale şi de mediu care să determine echilibru, stabilitate, 
competitivitate, progres şi protecţie 
Având în vedere eforturile de la nivel internaţional, la nivel naţional, regional şi 
local, factorii de decizie trebuie să acorde o atenţie sporită acestui concept, 
inclusiv prin promovarea unor viziuni de dezvoltare și prin identificarea şi 
implementarea unor mecanisme eficiente economice, sociale și de protecţie a 
mediului. 
Astfel, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să aloce resursele în mod 
inteligent pentru ca soluţiile să devină sustenabile și să ofere comunităţii un 
mediu propice dezvoltării. Toate proiectele, bunele practici, parteneriatele, 
iniţiativele se constituie în catalizatorul schimbărilor necesare la nivelul întregii 
societăți. 
 

PREZENTAREA CAZURILOR DE BUNĂ PRACTICĂ1 
 
 
 

Inițiative și soluții integrate pentru dezvoltare durabilă 
 
 

 
 

                                                           
1 În ghid sunt prezentate toate bunele practici înscrise în competiţie.  

Pilonul 2 
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Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi 

Agricultura –Afacere doar pentru  profesionişti 
 
 
Instituţia:  
 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Agricultura –Afacere doar pentru  profesionişti 
 
Persoană de contact:  
 
Elefteriu Eduard, consilier 
Radu Carmen Elena, consilier 
 
Parteneri: 
 
Colegii Tehnice din judeţul Iaşi 
 
Descrierea Bunei Practici: 

 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi se implică permanent ȋn acţiunile 

de pregătire şi de educare, atât a tinerilor de vârstă şcolară, cât şi a persoanelor 
de vârstă mai ȋnaintată, în practicarea unor activităţi agricole care să conducă la 
obţinerea de venituri consistente, care să facă această ocupaţie să fie rentabilă şi 
atractivă. 

Din constatările noastre, ale funcţionarilor din cadrul Direcţiei pentru 
Agricultură Judeţeană Iaşi, a reieşit faptul că majoritatea fermierilor mici şi 
mijlocii din judeţul Iaşi, nu sunt mulţumiţi de rezultatele financiare obţinute la 
sfârşit de an agricol, rezultatele oferindu-le celor mai mulţi doar posibilitatea 
supravieţuirii, nicidecum posibilitatea acumulării de capital ori de extindere a 
activităţilor.  

Cauzele identificate de noi constau ȋn primul rând de mentalitatea oamenilor 
şi de nivelul lor de pregătire ȋn domeniul activităţilor agricole.  

Astfel, după cum se poate constata din datele statistice, de ani de zile 
aceleasi culturi clasice domină câmpurile judeţului Iaşi , porumb, grâu, cartofi, 
lucernă.  

Noi, în cadrul întâlnirilor “Alternative la culturile tradiţionale”, am încercat 
să-i convingem să schimbe culturile clasice cu culturi noi care să le aducă un profit 
mai mare (lavandă, cătina, goji etc). De asemenea, în cadrul unor parteneriate cu 
licee tehnologice din judeţul Iaşi , am sprijinit înfiinţarea de loturi demonstrative 
de lavandă, zmeură, trandafiri de dulceață, sparanghel, am sprijinit şi ne-am 
implicat în desfășurarea unor acțiuni de promovare a antreprenoriatului în rândul 
tinerilor de vârsta școlară. Am fost alături de elevii acestor colegii atunci când 
aceștia au participat la diverse competiții privind producerea de produse 
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agroalimentare sau în competiții privind protejarea mediului şi a dezvoltării 
durabile .  

Elevii care au participat la acțiunile menționate au vorbit acasă părinților 
despre posibilitatea înființării unor culturi mai profitabile, astfel că încet au apărut 
culturi noi în județul Iași.  
 
Problema identificatã: 

 
Faptul că majoritatea fermierilor, cu precădere cei din categoria mici sau 

mijlocii, practică încă o agricultură la nivel “tradițional”, cu aplicarea  unor 
tratamente fără consultarea unor specialiști, după principiul “asa făcea și tata” sau 
faptul că, an de an, aceleași culturi domină câmpurile judeţul Iași, fac ca 
rezultatele obținute de aceștia să fie nemulțumitoare și tot mai mulți tineri nu vor 
să se mai implice în domeniul agriculturii. Noi, consilierii Direcției pentru 
Agricultură Județeană Iași, am constatat faptul că, deși au participat la numeroase 
întâlniri de informare sau consultanță privind activitatiile agricole, ei rămân 
conservatori, nepunând în practică informațiile primite.  

Deşi se confruntă an de an cu aceleași probleme, continuă să rămână fideli 
unor culturi care nu le aduc profit, de multe ori întâmplându-se ca valoarea 
produselor obtinuțe să nu acopere investițiile făcute pe terenurile cultivate, ei 
rămânând pe minus, la sfarșitul anului agricol, cu aceleași frustrări. 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

 
Scopul acestui proiect este in primul rand de a determina o schimbare a 

mentalitatii fermierilor mici şi mijlocii în cultivarea unor plante mai puţin 
cunoscute de ei, fapt care să le aducă o creştere a rentabilităţii. De asemenea, 
mizam pe o creştere a interesului adolescenţilor pentru agricultură. Sprijinirea 
liceelor pentru înfiinţarea de loturi demonstrative oferă posibilitatea elevilor de a 
cunoaşte atât tenologiile ce se aplică acestor culturi, cât şi beneficiile ce se pot 
obţine. 

Implicarea Directiei Agricole Iasi in activitati ulterioare de crestere a valorii 
adaugate a recoltei obtinute,(implicarea in organizarea de concursuri de 
antreprenoriat, de concursuri de promovare a preparatelor ce aveau ca ingrediente 
produsele obtinute din loturile demonstratie, au avut ca scop cresterea interesului 
tinerilor pentru aceste culturi si transmiterea acestui interes si catre familiile lor. 
Sprijinirea liceelor a constat in obtinerea de material saditor, a solutiilor necesare 
efectuarii de tratamente pentru stimularea acestor culturi si sprijinul in oferirea de 
informatii privind ingrijirea plantelor si valorificarea acestora Aceste actiuni sunt 
cuprinse in prioritatile P.A.C, in articolele 5 si 13 din REGULAMENTUL(UE) NR. 
1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013  
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului. 
 
Principalele obiective: 
 
- Obiectivul general urmarit de noi a fost si este dezvoltarea durabila a 

agriculturii.  
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- Obiectivele specifice  
- Creșterea  numarului si a calității serviciilor oferite fermierilor si tinerilor 

interesati de domeniul agricol.  
- Implementarea unor noi metode de consultanta acordata fermierilor si altor 

persoane interesate de acest domeniu economic.  
- Adaptarea fermierilor la noile cerinte ale economiei de piata, aflate intr-o 

dinamica continua  
- Atragerea tinerilor spre domeniul  agricol, un domeniu economic cu mare 

deficit de personal in ultimii ani si cu o medie de varsta a celor implicati, 
destul de ridicata.  

- -Cresterea numarului de produse atestate ca ,,Produs  Traditional”, mai ales ca 
numarul de produse alimentare , care sa aiba aceasta atestare este foarte mic 
in judetul Iasi.  

- Creşterea gradului de conştientizare, educare şi implicare a tinerilor in 
aplicarea unor tehnologii de ingrijire a plantelor, care sa nu afecteze mediul 
inconjurator. 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

 
Principalele resurse utilizate, au fost cele de natură umană, la care se 

adaugă resursele de teren agricol aflate la dispoziţia unităţilor şcolare implicate şi 
nu putem omite resursele financiare ( circa 300 lei) necesare efectuării deplasărilor 
funcţionarilor din cadul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi la locaţia 
loturilor demonstrative ȋnfiinţate pe terenurile unităţilor de ȋnvăţământ  partenere. 
Cea mai importantă resursă importantă utilizată ȋn cadrul acestor acţiuni a fost cea 
a relaţiilor interpersonale când a trebuit ca noi , angajaţii Direcţiei pentru 
Agricultură Judeţeană Iaşi să solicităm implicarea ȋn acest proiect a fermierilor 
experimentaţi , care să pună , cu titlu gratuit, la dispoziţia liceelor, materialul 
săditor ( butaşi , răsaduri) necesar ȋnfiinţării acestor loturi.  

De asemenea noi, consilierii D.A.J. Iaşi a trebuit să ne actualizăm 
informaţiile cu privire  culturile respective. O altă resursă umană importantă a fost 
cea reprezentată de profesorii şi elevii implicaţi ȋn aceste activităţi, deoarece a 
trebuit să identificăm cadre didactice şi elevi  care să dorească să se implice ȋn 
aceste activităţi extraşcolare ce necesită timp şi efort suplimentar.Referitor la 
resursa de timp alocata de catre functionarii D.A.J. Iaşi, putem afirma că aceste 
activităţi de sprijinirea a ȋnfiinţării loturilor demonstrative  s-au realizat de regulă 
prin sincronizarea cu deplasări  legate de acţiunile de informare a fermierilor din 
judeţul Iaşi ,astfel ȋncât cheltuielile ocazionate de deplasările necesare, să fie cât 
mai mici .  

De asemenea revenind la obţinerea materialului săditor putem spune că am 
găsit atât ȋnţelegere cât mai ales entuziasm din partea fermierilor producători de 
butaşi sau de răsaduri, cei mai mulţi chiar fiind bucuroşi să sprijine activitatea 
aceasta considerând ca este absolut necesară atragerea tinerilor spre agricultură. 
Astfel pentru infiinţarea Loturilor demonstrative de la Liceele Agricole din Podul 
Iloaiei ; Miroslava  şi Iaşi , s-au obţinut şi plantat:   150 butaşi de zmeură; 200 
butaşi de trandafiri de dulceaţă; 100 butaşi de lavandă, 300 răsaduri de diferite 
legume, urmând ca ȋn anii viitori aceste unităţi de ȋnvăţământ să sprijine DAJ Iasi ȋn 
ȋnfiinţarea de noi loturi demonstrative. In cadrul activităţilor de sprijinire a 
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antreprenoriatului si modalitatilor de valorificare superioara a produselor obtinute 
din loturile demonstrative , resursele utilizate au fost strict de natura umana si de 
competenţe profesionale.    

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 

Activitatile acestei initiative au debutat inca din 2014, sub coordonarea 
initiala a Camerei Agricole, intre timp reorganizata in cadrul D.A.J. Iasi, ele 
continuand si dupa reorganizarea insitutiei sub denumirea de Directia pentru 
Agricultura Judeteana Iasi. An de an partenerii si locatiile s-au inmultit, ca si 
varietatile de culturi  si genul de activitati  desfasurate, dealtfel. Daca in 2014, 
puteam vorbi doar despre un singur partener(Lic. Agr. Podul Iloaiei ) de un singur 
furnizor de Butasi si un singur lot de lavanda, acum in anul 2018 putem vorbi deja 
de mai multi parteneri(Liceele  Agricole din Podul Iloaiei, Miroslava si din Iasi, 
Colegiul Tehnic Unirea din Pascani), mai multe culturi (Lavanda, Trandafiri de 
dulceata, Tomate, diverse soiuri, Zmeura, Ardei iuti,  etc). Daca in 2014 
activitatile s-au rezumat doar la facilitarea unui parteneriat intre un furnizor de 
butasi de lavanda si Liceul Agricol din localitatea Podul Iloaiei, in perioada 
urmatoare activitatile legate de indeplinirea scopului acestui proiect, s-au 
diversificat, urmarind nu doar familiarizarea tinerilor cu noi culturi ci sprijinandui 
sa identifice si posibilitatile de valorificare superioara a recoltelor. Astfel am 
organizat o serie de intalniriri cu reprezentanti ai grupului vizat ( elevi si profesori 
din liceele agricole dar si cu fermieri din judetul Iasi , intalniri denumite 
,,ALTERNATIVE LA CULTURILE TRADITIONALE,” prin care am incercat sa explicam 
avantajele infiintarii de culturi mai putin cunoscute (lavanda, goji, zmeura, rosii de 
soiuri mai deosebite, sparanghel, catina etc ), punand accent pe posibilitatile de 
valorificare in conditii financiare mai avantajoase pentru fermieri. Aceste intalniri 
s-au desfasurat initial la sediul Directiei pentru Agricultura Judeteana Iasi, iar 
ulterior in functie de solicitari, acest gen de prezentari, au mai avut loc la sediile 
institutiilor partenere sau la sediul unor primarii din mediul rural. In cadrul 
prezentarilor realizate pentru aceste intalniri s-au explicat: productiile medii si 
profitul ce poate fi obtinut din cultura unui hectar pentru mai multe culturi asa zis  
traditionale ( porumb , cartofi,grau etc)  precum si productiile medii si profitul ce 
poate fi obtinut din cultura unui hectar pentru mai multe culturi asa zis alternative 
( goji, lavanda zmeura, etc ). Urmatoarea etapa s-a axat pe identificarea si 
atragerea in acest proiect a unor posibili furnizori cu titlu gratuit de butasi , 
rasaduri sau uneori seminte si de identificare a posibilitatilor institutiilor de 
invatamant de a infiinta si intretine loturi demonstrative. Dupa obtinerea 
materialului saditor , uneori impreuna cu reprezentanti ai furnizorilor de material 
saditor, alteori doar noi reprezentantii  D.A.J. Iasi impreuna cu profesori si elevi 
din cadrul lliceelor am procedat la plantarea sau rasadirea materialului saditor. Pe 
perioada anului agricol , ne-am deplasat de mai mai multe ori la aceste ,, Loturi 
demonstrative” pentru a acorda consultanta la efectuarea lucrarilor de intretinere, 
uneori insotiti de fermieri care erau interesati de acest gen de culturi.  

In perioada recoltei , ne-am implicat in sprijinirea unitatilor scolare 
partenere de a recolta si stoca produselor recoltate. Noi am incercat si reusit ca la 
fiecare liceu sa se infiinteze cel putin 2-3 loturi demonstrative de culturi diferite. 
Urmatoarele etape s-au concentrat pe variante de valorificare superioara a 
recoltelor. Astfel s-a reusit ca din recoltele obtinute sa se includa ingradiente in 
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componenta unor produse alimentare (biscuiti cu lavanda), unele recolte sa 
reprezinte materia prima pentru anumite produse alimentare (dulceata de ardei 
iuti), ulterior aceste produse fiind prezentate in cadrul unor evenimente organizate 
cu implicarea functionarilor din cadrul Directiei pentru Agricultura Judeteana Iasi, 
astfel putem exemplifica cu:  Târgul de produse agricole cu specific local organizat 
in martie 2018 la Liceul Agricol din Miroslava, Concurs de produse tradiționale la 
USAMV Iași, Concursul de antreprenoriat: ,,Creativitate in educatie si formare 
profesionala”, organizat la Colegiul Tehnic de Cai Ferate ,,UNIREA” din Pascani, 
unde firmele de exercitiu ale elevilor au prezentat diferite variante de valorificare 
superioara a lavandei, variante de valorificare a cartofilor mov precum si variante 
de prelucrare a tomatelor.  

Spre surprinderea noastra unele din aceste produse alimentare realizate de 
elevi si prezentate in cadrul competitiilor scolare, s-au dovedit a fi produse 
alimentare cu potential de a fi atestate ca ,,Produs Traditional”, (biscuitii cu 
lavanda si dulceata de ardei iuti, precum si cea de trandafiri). Aceste evenimente 
au fost promovate pe site-urile scolilor implicate, in presa locala si chiar in presa 
nationala de specialitate agricola. Aceste activitati au primit aprecieri atat din 
partea elevilor implicati (fapt dovedit prin implicarea si atitudinea lor), de catre 
cadrele didactice, de ceilalti parteneri (furnizorii de material saditor) si chiar de 
reprezentantii altor unitati scolare care si-au manifestat dorinta de a fi sprijinti si 
ei sa realizeze loturi demonstrative. Aprecieri pentru aceste activitati s-au primit 
din partea autoritatilor locale,care au vizitat locatiile si din partea mediului 
academic universitar din IASI (prin profesorii din cadrul USAMV Iasi, care au 
participat la Consursul de produse traditionale organizat la aceasta universitate), 
iar la una din activitati participand si fostul Ambasador al Statelor Unite ale 
Americii în România, domnul Hans Klemm, care s-a arătat impresionat de 
mâncărurile preparate de elevii Liceului Tehnologic Agricol 'Mihail Kogălniceanu' 
din comuna Miroslava şi expuse în cadrul concursului Innovation Day. 
Pe viitor se doreste multiplicarea acestor actiuni, infiintarea de noi loturi 
demonstrative cu butasi obtinuti de asta data de la beneficiarii loturilor 
demonstrative infiintate pina acum. Astfel vom avea la dispozitie butasi de 
lavanda, zmeura, trandafir. 
 
Elemente novatoare: 
 
- Promovarea unei agriculturi  inteligente care inseamna informatie interpretata 

corect, intr-un scop concret, care sa conduca la reducerea riscurilor si 
cresterea profitului  

- Sprijinirea de catre o institutie publica a  tinerilor, aflati la varsta luariii 
deciziilor importante, dar si a unor fermieri cu experienta dar mai 
conservatori, in aplicarea unor noi tehnologii sau culturi, sa ia decizii la care nu 
s-au gandit, sa inteleaga ca le poate merge bine si ca in anii urmatori,chiar ei 
pot deveni  exemple pentru alti tineri sau chiar pentru alti fermieri  
experimentati dar conservatori. 

- Impreuna cu profesorii din cadrul institutiilor de invatamant preuniversitar 
partenere am reusit sa dezvoltam competentele antreprenoriale ale elevilor 
implicati in activitati. 

- Am reusit sa convingem producatorii de material saditor sa ofere cu titlu 
gratuit butasi, rasaduri si puieti pentru realizarea loturilor demonstrative si mai 
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ales a a convingerii acestora ca sprijinirea unitatilor de invatamant implicate 
nu inseamna decat o  simpla strategie de marketing privind multiplicarea  
canalelor  de vanzari. 

- Am reusit sa crestem interesul tinerilor pentru un domeniu economic 
(agricultura) care duce o mare lipsa de personal  si totodata sa determinam o 
crestere a dorintei acestor tineri de a se informa mai mult asupra lucrarilor de 
intretinere a culturilor si obtinerii unei plusvalori adaugate a recoltei prin 
metode simple aflate la indemana fiecaruia , fara investitii  financiare majore.     

 
Lecții învăţate: 
 
- Adaptabilitatea este o conditie obligatorie pentru obtinerea de rezultate in 

agricultura si nu numai  
- Invatarea si perfectionarea sunt necesare atat tinerilor de varsta scolara cat si 

persoanelor care au acumulat experienta intr-un anumit domeniu . 
- Activitatea administratiei publice  este  mai apreciata de catre tineri atunci 

cand functionarii publici vin in mijlocul lor. 
- Fisa postului unui angajat din administratie nu poate cuprinde toate activitatile 

ce pot interveni in cadrul realizarii obiectivelor propuse si de aceea uneori este 
necesar ca acesta sa le efectueze atat in timpul programului de lucru cat si de 
multe ori in afara acestuia. 

- Crearea unui mediu propice pentru schimburi de informaţii întreprofesori, 
elevi, fermieri si furnizorii de material saditor plantate.  

- Posibilitatea oferită elevilor si fermierilor de a face comparaţii între 
tehnologiile oferite de diverşi furnizori.  

- Necesitatea adaptarii activităţilor Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi la 
nevoile şi cerinţele institutiilor de invatamant preuniversitar, implicate precum 
si ale  fermierilor care au participat la demonstratiile practice realizate in 
cadrul loturilor demonstrative infiintate  

- In cadrul intanirilor s-au prezentat mai multe culturi alternative iar la fiecare 
unitate scolara unde s-au infiintat astfel de loturi demonstrative de culturi 
diferite astfel incat elevii si fermierii au putut face comparatii intre  culturile 
prezentate fara a exclude alte variante posibile.  

 
Rezultate: 
 
- S-au organizat mai multe intalniri sub denumirea ,,Alternative la culturile 

traditionale”,la care au participat mai mult de 100 de fermieri , in general de 
varsta tanara  

- Prezentarea ppt-ului ,,Alternative la culturile traditionale” s-a mai facut si in 
cadrul intaniririlor realizate  in cadrul proiectului ,, Mijloace si metode de 
dezvoltare a fermierilor mici si mijlocii” , prezentat in competitia celor mai 
bune practici din administratia publica din Romania, in editia din anul 2017 

- S-au infiintat ,,Loturi demonstrative” si demonstratii practice de infiintare si 
intretinere a culturilor la 3 Licee Agricole din judetul Iasi ( Liceul tehnologic 
,,Haralamb VASILIU” din orasul Podul Iloaiei, Liceul Tehnologic “M 
Kogalniceanu” din com. Miroslava si Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara 
"Vasile Adamachi" Iasi)  

- Pe suprafetele Loturilor demonstrative s-au plantat astfel:  
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 - Liceul tehnologic ,,Haralamb VASILIU” din orasul Podul Iloaiei: 
•  100 butasi zmeura  
•  100 butasi de lavanda 
•  60 butasi de trandafiri de dulceata 
•  deasemenea s-au mai plantat : coacaz, echinaceea, paulownia, melissa 

oficinalis, menta. 
  - Liceul Tehnologic ,, M Kogalniceanu” din com. Miroslava: 

• lavanda 700 butasi, 
• 80 rasad tomate  
• 80 rasad ardei din care 40 iuti  

 - Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi" Iasi)  
• 100 butasi zmeura  

 
D.A.J. Iasi s-a implicat in organizarea unor activitati scolare de promovare a 
antreprenoriatului (cu accent pe prelucrarea produselor agricole la  Lic.Teh. M. 
Kogalniceanu. 
 
Descrierea referințelor: 
 

Rapoarte, interviuri, experiențe de auto-reflecție individuală, sondaje de 
opinie, statistici, fotografii, articole, reviste, programe TV și radio, strategii, 
analize, comunicate de presă, declarații, parteneriate, protocoale, orice alt tip de 
document care să certifice implementarea proiectului. 
 
Link-uri: 
 
https://www.bzi.ro/loturi-demonstrative-de-lavanda-la-podu-iloaiei-si-miroslava-
464080    
https://www.gazetadeagricultura.info/plante/plante-medicinale-si-
aromatice/16778-loturi-demonstrative-de-lavanda-la-podu-iloaiei-si-miroslava.html 
http://www.uaiasi.ro  

https://www.bzi.ro/loturi-demonstrative-de-lavanda-la-podu-iloaiei-si-miroslava-464080
https://www.bzi.ro/loturi-demonstrative-de-lavanda-la-podu-iloaiei-si-miroslava-464080
https://www.gazetadeagricultura.info/plante/plante-medicinale-si-aromatice/16778-loturi-demonstrative-de-lavanda-la-podu-iloaiei-si-miroslava.html
https://www.gazetadeagricultura.info/plante/plante-medicinale-si-aromatice/16778-loturi-demonstrative-de-lavanda-la-podu-iloaiei-si-miroslava.html
http://www.uaiasi.ro/
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Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi 

Faţa prietenoasă a instituţiilor fiscale 
 
 

Instituţia:  
 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Faţa prietenoasă a instituţiilor fiscale 
 
Persoană de contact:  
 
Poleac Roxana Ionela, inspector 
 
Parteneri: 
 
I.S.J. Iași, Școala Primară Vasile Conta Iași, D.R.A.F. – Suceava, D.R.V. Iaşi – B.V.F. 
Albiţa 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași este unitate teritorială 
cu personalitate juridică în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu 
rol de transpunere la nivel teritorial a strategiei și programului Guvernului în 
domeniul finanțelor publice și aplicării politicii fiscale a statului. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași este unitatea fiscală teritorială 
organizată la nivelul județului Iași, în municipiul reședintă de județ, subordonată 
directorului general, prin care se realizează în plan teritorial, la nivelul menționat, 
atribuțiile Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași.  
 În ultimii ani, s-a acordat o atenție sporită introducerii în structura de 
învățământ a noţiunilor financiare, în vederea acumulării și înţelegerii de către 
elevi a informațiilor referitoare la ˸ 
- ce este venitul și cum este impozitat  
- cine sunt plătitorii de taxe și impozite  
- ce tipuri de taxe și impozite se percep de către A.N.A.F. 
- ce se întâmplă dacă nu îți plătești impozitele și taxele 
- cum beneficiem de pe urma taxelor și impozitelor 

Din analizele noastre, ale funcţionarilor din cadrul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Iaşi, a reieşit faptul că majoritatea elevilor din judeţul Iaşi, nu 
inteleg rolul fiscalizării, nu cunosc importanţa redirecţionării banilor colectaţi 
către  construcţia şi funcţionarea şcolilor, a parcurilor şi locurilor de joacă, pentru 
ordine publică şi apărarea ţării, spitale şi ambulanţe, construcţia de poduri şi 
autostrăzi, către alocaţiile copiilor şi pensiile bunicilor. Întrucât, FISCUL este 
perceput cu reticenţă şi frică de către majoritatea cetăţenilor României, prin 
această acţiune se doreşte apropierea şi îmbunătăţirea relaţiei cu aceştia.  
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 Am fost alături de elevi spre a veni cu răspunsuri la întrebările lor, iar ei au 
vorbit și acasă despre importanța însușirii cunoașterii modului eficient de a 
gestiona banii și de a plăti taxe. 
 
Problema identificatã: 
 

Teama şi reticenţa cetăţenilor derivă şi din faptul că programa școlară din 
România nu prevede lecții de educație fiscală și majoritatea elevilor primesc încă 
de mici resurse financiare pe care le folosesc, fără a înțelege mecanismul 
schimbului și de asemenea fără a înțelege de ce e important să fim corecți în 
efectuarea plăților. Această atitudine am reuşit să o surprindem şi noi ca şi 
inspectori în cadrul A.J.F.P. Iasi şi totodată, cunoscând poziția deloc mulțumitoare 
pe care țara noastră o ocupă în Europa referitoare la implicarea instituțiilor în 
educația practică a copiilor, ne-au determinat să ne implicăm atât prin prezența 
noastră cât și a partenerilor noștri. 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 

Scopul acestui proiect este, în primul rând, de a respecta şi aplica 
prevederile Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, Legii nr. 212 din 
27.06.2013 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, obiectivele proiectului de 
Modernizare a Administraţiei Fiscale - în perioada 2017-2020. De asemenea, mizăm 
pe conştientizarea importanţei fiscalităţii de către tânăra generaţie. Implicarea 
A.J.F.P. Iaşi doreşte şi acordarea unui rol important fiecarui elev spre a deveni 
vector de informare către ceilalţi membri ai familiei. 
 
Principalele obiective: 
 
Obiectivul general urmărit de noi este reprezentat de iniţierea unei educaţii 
fiscale pentru tânara generaţie. 
Obiectivele specifice sunt ˸ 
- Îmbunătăţirea imaginii instituţiei noastre. 
- Apropierea de cetăţean. 
- Înţelegerea necesităţii şi importanţei fiscalizării. 
- Creşterea gradului de conformare voluntară. 
- Explicarea în termeni simpli a sistemului de taxe elevilor. 
- Atragerea, deschiderea şi educarea tinerilor spre o responsabilizare fiscală şi 

totodată spre a-şi dezvolta abilităţi viitoare în a identifica ca posibilă o carieră 
în domeniul finanţelor publice. 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

 
Principalele resurse utilizate au fost cele de natură umană şi anume ˸ patru 

funcţionari din cadrul A.J.F.P. Iaşi, doi de la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 
Suceava, instructorul de la Direcția Regională Vamală Iași – B.V.F. Albița, alături de 
câinele de detecție Ector legend Hidalgo's Sprint ( NERO). Resursele financiare 
necesare deplasării nu pot fi omise, aproximativ 200 lei. 
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Sala de 100 de locuri a fost pusă la dispoziţie de şcoală, în mod gratuit, iar 
laptopul si prezentarea slide-urilor au fost asigurate de A.J.F.P. Iaşi. 

Cea mai importantă resursă utilizată a fost cea a relaţiilor interpersonale 
când a trebuit ca noi, angajaţii A.J.F.P. Iaşi să oferim şi o premiere a copiilor, 
pregătindu-le atât bomboane cât şi pliante ale prezentării. 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

 
Această activitate a debutat în anul 2017, ca urmare a intensificării 

implicării Administrațiilor Fiscale în realizarea obiectivelor A.N.A.F. și în RAMP 
(Proiectul de Modernizare a Administrației Fiscale ). Astfel dacă în 2017, A.J.F.P. 
Iași, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și cu sprijinul Școlii Primare 
Vasile Conta Iași au desfășurat o acțiune de educație fiscală, putem spune că anul 
2018 a adus noi provocări reușite în sensul desfășurării prezentării în doua perioade 
ale anului , aprilie-iunie și septembrie-decembrie , în fața unor noi elevi, atât din 
ciclul primar cât și din cel gimnazial, la Școala Gimnazială Ștefan Barsănescu Iași. 

Este foarte important că am ales să ne implicăm în educația fiscală pe cele 3 
grupe de varstă cu informații specifice :  

- copii ( explicații a semnificației taxelor și impozitelor și a beneficiilor lor 
pentru fiecare dintre noi în viața de zi cu zi, într-un limbaj simplu și 
accesibil ) 

- adolescenți ( unde aducem mai multe exemple concrete, descărcare muzică, 
cumpărături online)  

- tineri adulți ( informațiile vor fi relevante pentru această etapă a vieții, în 
care tinerii fac tranziția către viața adultă, când trebuie să plătească 
impozite și taxe, când încep studiile universitare, când încep o afacere, 
când lucrează în alta țară ). 
Elevilor li s-au prezentat materiale informative sub formă de : slide-uri, 

filmulețe sugestive pe teme fiscale, exemple cu rolul pe care îl joacă Fiscul în 
viața fiecărui cetățean. Slide-urile s-au referit la prezentarea instituției, 
definirea unor noțiuni fiscale de bază, prezentarea rolului A.N.A.F. în încasarea 
și gestionarea banilor pe care îi colectează de la contribuabili, prezentarea 
noţiunii de evaziune fiscală, precum și activitățile celorlalte doua instituții din 
cadrul A.N.A.F., respectiv Antifraudă și Vamă și a rolului acestora în menținerea 
unui comportament fiscal adecvat de către toți contribuabilii.  

Spre surprinderea și încantarea noastră, elevii au adresat întrebări, la care 
au primit răspunsuri, creandu-se un real dialog. Întâlnirea dovedindu-se astfel 
benefică pentru elevii interesați să afle lucruri noi şi interesante despre A.N.A.F. și 
fiscalitatea din Romania și din Uniunea Europeană. 

Pe viitor se doreşte multiplicarea acestor actiuni, s-au identificat noi şcoli şi 
în alte unităţi fiscale din judeţ, unde sunt şi copii din mediul rural. 

De asemenea, ne vom implica pentru a dezvolta întâlniri şi ulterior 
parteneriate cu alte institutii deconcentrate care efectuează prin natura 
activităţilor deplasări pe teren, cu scopul de a organiza împreună prezentări, în 
faţa cetăţenilor de diferite vârste.  
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Elemente novatoare: 
 
- Ideea de a ne adresa unui grup ţintă de vârstă foarte tânără şi de a apela la 

aceştia să devină vectori de informare către membri familiilor lor pentru a 
creşte gradul de colectare. 

- Identificarea unor mijloace şi metode noi în creşterea gradului de încredere a 
tinerilor cetăţeni în unele instituţii care provoacă reticenţa şi chiar teama. 

- Promovarea în școli a educatiei fiscale înseamnă că orice termen fiscal va fi 
interpretat corect, într-un scop bine definit care să conducă la creșterea 
gradului de conformare voluntară.  

- Îndrumarea de către o instituție publică a tinerilor, aflați la o varstă la care pot 
înțelege noțiunile de bază, dar și a profesorilor pentru a fi deschiși să adopte, 
în cadrul orelor de prezentări libere, diverse studii de caz, cu implicarea 
copiilor prin schimburi de rol, în vederea intensificării conceptului de 
microînvățare. 

- Am reușit sa mentinem atenția elevilor atât pentru notiunile din domeniul 
fiscal, cât și pentru cele efectuate cu ajutorul intructorului de către câinele 
Nero, operațiuni utilizate în misiunile din Vămi. Aducandu-l pe NERO în faţa 
copiilor am reuşit să le stârnim interesul şi încrederea în instituţiile 
reprezentate. 

 
Lecții învăţate: 
 
- Elevii pot fi mult mai receptivi la anumite informaţii legate de obligativitatea 

de a respecta prevederile legale în materie fiscală. Deşi este un domeniu 
auster, noi am reuşit să arătăm faţa umană a acestei instituţii. 

- Utilizarea unor materiale specifice elevilor şi mai ales a câinelui NERO au 
contribuit decisiv la apropierea tinerilor elevi de instituţiile prezentate 

- O instituţie care nu se apropie de cetăţean nu va avea rezultat. 
- Realizarea materialelor nu a fost o sarcină tocmai uşoară pentru funcţionarii 

A.J.F.P. Iasi, dat fiind faptul că majoritatea termenilor tehnici utilizaţi în 
legislaţie trebuiau adaptaţi la vârsta copiilor. 

- Fără anumite eforturi din afara fişei postului şi fără implicarea noastră nu am fi 
putut realiza acest proiect. 

 
Rezultate: 
 
- Au participat 100 de elevi care au fost informaţi. 
- Au fost prezenţi 5 profesori care alături de elevi au primit informaţii. 
- S-au dezvoltat noi parteneriate pentru anul 2018 cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Iaşi, Școala Gimnazială Ștefan Bârsănescu Iași. 
- S-au acordat 100 de pliante la finalul prezentării. 
- Mediatizarea acţiunii a fost foarte bine primită de toţi cetăţenii. 
 
Descrierea referințelor: 
 

Prezentăm linkuri cu articole din presa naţională şi locală privind aceste 
întâlniri. De asemenea, prezentăm protocolul încheiat şi fotografii de la 
desfăşurarea evenimentelor. 
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Exemple: Rapoarte, interviuri, experiențe de auto-reflecție individuală, 
sondaje de opinie, statistici, fotografii, articole, reviste, programe TV și radio, 
strategii, analize, comunicate de presă, declarații, parteneriate, protocoale, orice 
alt tip de document care să certifice implementarea proiectului.  
 
Link-uri: 
 
static.anaf.ro/static/3/Iasi/20170529104630_anunt_ajfpiasi_20170529_28525_26-05-
2017.pdf 
www1.agerpres.ro/comunicate/2017/05/29/comunicat-de-presa-ajfp-iasi-17-09-08 
www.ziaruldeiasi.ro/stiri/anaf-a-predaa-in-scoli-educatie-fiscala--161116.html 
 

https://static.anaf.ro/static/3/Iasi/20170529104630_anunt_ajfpiasi_20170529_28525_26-05-2017.pdf
https://static.anaf.ro/static/3/Iasi/20170529104630_anunt_ajfpiasi_20170529_28525_26-05-2017.pdf
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/05/29/comunicat-de-presa-ajfp-iasi-17-09-08
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/anaf-a-predaa-in-scoli-educatie-fiscala--161116.html
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Instituția Prefectului București 

Educația, element strategic al dezvoltării durabile 
 

 
Instituţia:  
 
Instituția Prefectului București 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Educația, element strategic al dezvoltării durabile 
 
Persoană de contact:  
 
Paula Vitriuc, manager public 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă accentuează importanța educației, nu doar ca parte integrantă a 
dezvoltării durabile, ci și un factor cheie favorizator al acesteia, educația 
facilitând procesul prin care fiecare individ devine factor de schimbare pentru 
sustenabilitate. Toți avem nevoie de cunoștințe, aptitudini, valori și atitudini care 
să ne ajute să ne aducem aportul la dezvoltarea durabilă, să luăm decizii informate 
și să întreprindem acţiuni responsabile pentru integritatea mediului, viabilitate 
economică și o societate justă pentru generațiile prezente și viitoare. Pentru 
aceasta, educaţia eficientă trebuie să se extindă dincolo de sala de clasă iar 
principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate 
nivelurile societǎţii. 

Urmărind atingerea acestor deziderate, Instituția Prefectului Municipiului 
București a decis să sprijine și să se implice activ într-o serie de programe și 
proiecte derulate de către CCDG – Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, 
organizaţie neguvernamentală şi non-profit, înfiinţată în anul 1996, membru deplin 
al Foundation for Environmental Education (FEE, organizație ce activează la nivel 
mondial și colaborează cu UNEP - Programul Națiunilor Unite pentru Mediu) din 
anul 2006, care promovează dezvoltarea durabilă şi pune accent pe educaţia 
pentru mediul înconjurător. 

Programele, proiectele şi campaniile în cauză pun accent pe realizarea 
educaţiei adulţilor prin copii şi tineri, pentru dezvoltarea conştiinţei ecologice, a 
unei forme individuale şi colective de manifestări responsabile, în ambianţă cu 
ecosistemele naturale. Este vorba de 5 programe internaționale (Eco-Schools, LeAF 
- Learning about Forests, YRE - Young Reporters for the Environment, Blue Flag, 
Green Key), proiectul cu finanțare europeană ”Mănâncă responsabil!”, 2 proiecte 
naționale (Eco Fotografia Anului și Parteneriat în educația pentru mediu) și Ziua 
Verde a Eco-Școlilor din România. 
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Problema identificatã: 
 

Într-o lume confruntată cu provocări majore privind schimbările climatice și 
accesul la resurse și într-o Uniune care își propune obiective și ținte tot mai 
ambițioase vizând calitatea mediului, protejarea sănătății umane, utilizarea 
prudentă, eficientă și rațională a resurselor naturale, promovarea economiei 
circulare, utilizarea energiei regenerabile, eficiența energetică, reducerea gradului 
de dependență față de resursele importate, România are nevoie de generaţii 
capabile să îi asigure dezvoltarea sustenabilă. Educaţia de succes pentru viitor este 
holistică, continuă, ecologică, orientată către acţiune, transformatoare, susținând 
participarea și colaborarea, orientarea către probleme, inter- și 
transdisciplinaritatea și conexiunea dintre învățarea formală și cea informală. 
Albert Einstein spunea că "nu putem rezolva problemele de mâine folosind 
metodele de astăzi". Dezvoltarea durabilă, evitarea greșelilor trecutului și 
reducerea abuzurilor prezentului necesită parteneriate active.  
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 
- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 
- Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 

noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu 
până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”,  

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–
2030. 

 
Principalele obiective: 
 
1. Crearea de relaţii durabile între copii, adulţi şi mediul înconjurător 
2. Realizarea educaţiei adulţilor prin copii şi tineri, pentru dezvoltarea conştiinţei 

ecologice, a unei forme individuale şi colective de manifestări responsabile, în 
ambianţă cu ecosistemele naturale 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

 
1. resurse umane:  

- personalul Instituției Prefectului Municipiului București, în mod direct prin 
Comisia de protecție a mediului și ecologie desemnată la nivelul instituției și 
prin Cancelaria prefectului. La activitățile derulate și-au adus aportul direct sau 
indirect și ceilalți angajați ai instituției, precum și practicanții; 

- personalul Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie: 6 persoane, și voluntarii 
implicați în activități; 

- cadrele didactice și elevii unităților de învățământ din Capitală implicate în 
programele descrise, părinții elevilor și Asociațiile de părinți.  

2. resurse materiale și logistice alocate de către instituție: PC, telefon, 
cameră foto, o sală de ședințe, 1 multifuncțională, recipiente de colectare a 
deșeurilor, materiale informative (afișe, pliante, buletine informative), la care se 
adaugă contribuții benevole ale personalului. 

3. resurse materiale și logistice alocate de către CCDG; 
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4. resurse materiale și logistice alocate de către unitățile școlare 
participante, elevi și părinți.  

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 

Activitățile derulate se circumscriu următoarelor programe/ proiecte/ 
campanii mondiale/ naționale: 
 1. Eco-Schools/Eco-Școala, program mondial pentru managementul mediului 
şi certificarea şcolilor care-l implementează, prin obținerea Certificatului de Eco-
Şcoală şi a Steagului Verde, simbol al dezvoltării durabile şi al educaţiei pentru 
mediu. Unitățile școlare participante derulează acţiuni instructiv-educative 
complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinţilor şi cu un 
ecou important în rândul comunităţii locale. Programul solicită parcurgerea a 7 
etape obligatorii, iar cele 12 teme de interes internațional sunt: Natura şi 
biodiversitatea, Schimbările climatice, Energia, Cetățenia globală, Sănătate/Stil de 
viață sănătos, Gunoiul menajer, Marea și litoralul, Curtea şcolii, Transport, 
Deșeuri, Apă și Hrană. Pentru fiecare an de activitate se alege o temă dintre cele 
12, ȋn raport cu care se stabilesc activităţile din Planul de acţiune. Evaluarea 
rezultatelor obținute se face prin rapoarte anuale, iar după 2 ani şcolari încheiaţi 
de activitate unitățile școlare pot aplica pentru obţinerea Steagului Verde. 
Reînnoirea premiului se realizează la fiecare 2 ani. După obţinerea calităţii de Eco-
Şcoală, se implementează anual cel puţin 2 teme dintre cele 12 impuse.  

2. LeAF - Learning about Forests, program ce încurajează desfăşurarea 
lecţiilor în natură, corelate cu cerinţele curriculum-ului şcolar și preferabil 
interdisciplinare, precum și experimentarea stării de a fi în pădure, experiență ce 
va influenţa acţiunile şi comportamentul elevilor în viitor. În cadrul Programului 
sunt oferite profesorilor diplome de participare şi Certificatul internaţional care 
atestă derularea unei lecţii interdisciplinare cu elevii în natură. 

3. YRE - Young Reporters for the Environment, program internațional ce se 
adreseazǎ tinerilor cu vârste între 11-21 ani (gimnaziu şi liceu). Elevii, coordonaţi 
de profesorii lor, realizează investigaţii de mediu sub forma unor reportaje scrise 
(articole), fotoreportaje (fotografii) sau videoreportaje (scurte filmuleţe video) cu 
scopul de a transmite rezultatele lor publicului larg, acestea fiind publicate online. 
La finalul materialelor jurnalistice, elevii trebuie să propună soluţii pentru 
rezolvarea problemei de mediu pe care au studiat-o. În cadrul YRE s-a derulat timp 
de 6 ani consecutivi Campania Litter Less, dedicată elevilor cu vârste între 11 și 18 
ani și având ca scop implicarea şi educarea tinerilor în probleme legate de 
deşeuri/gunoi, încurajându-i să facă alegeri pozitive. 

4. Mănâncă responsabil! - un proiect de responsabilitate socială, prin care 
participanţii ȋnțeleg de ce luarea oricărei decizii cu privire la hrana personală poate 
avea urmări negative/ireversibile asupra unei importante părţi a planetei noastre. 

5. Eco Fotografia Anului – o competiţie care încurajează participanţii să 
redea în imagini valenţele pozitive ale mediului. 

6. Parteneriat în educația pentru mediu - o colecție de articole cu tematică 
ecologică. 

7. Ziua Verde a Eco-Școlilor din România - propune voluntarilor să planteze 
pentru a contribui la revigorarea spaţiilor verzi. 
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Cu referire doar la ultimii trei ani, Instituția Prefectului Municipiului a participat la 
evaluarea candidaturii la certificarea Eco-Școală a Liceului Teoretic „Dimitrie 
Bolintineanu”, la o serie de activități ecologice din cadrul programelor/proiectelor 
(plantări de pomi și arbuști la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Sector 5, 
Școala Gimnazială Nr. 165, Sector 4 și Şcoala Gimnazială Nr. 178, Sector 1, Eco-
Târgul de Crăciun și Târgul ”Mănâncă responsabil” de la Școala Gimnazială Nr. 165, 
acțiunea ”Din suflete curate de copii” de la Școala Gimnazială Nr. 178, Ziua Verde 
a Eco-Școlilor din România 2017 la aceeași unitate școlară), și la fiecare ediție a 
Seminarului Naţional “Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, în 
cadrul căruia sunt prezentate și premiate cele mai bune practici în promovarea și 
derularea programelor descrise în materialul de față. Participarea nu a reprezentat 
un exercițiu de imagine, ci o implicare reală, la modul practic, în toate activitățile 
– prin asigurarea de materiale necesare și prin lucru efectiv. De asemenea, 
Instituția Prefectului Municipiului București a derulat o campanie de popularizare a 
celor 7 programe/proiecte/campanii descrise, prin intermediul buletinului 
informativ lunar al instituției și prin social media. Pentru a asigura corelarea 
acestor activități externe cu planul intern, în spiritul responsabilității sociale 
corporative, la nivelul instituției au avut loc activități și evenimente specifice, 
corelate și cu obligațiile ce ne revin în domeniul protecției mediului. Astfel, 
cultivăm (și consumăm) legume cultivate pe terasa instituției, plantăm bradul de 
Crăciun, am organizat ateliere/expoziții de obiecte create din materiale 
reciclabile, am colectat haine, jocuri, jucării, rechizite, materiale consumabile și 
alte donații pentru familii defavorizate, am introdus tematica dezvoltării durabile 
în activitățile derulate cu ocazia săptămânii ”Școala Altfel”.  

Management: Implicarea instituției în activități se realizează în baza 
acordurilor de parteneriat/colaborare încheiate cu Centrul Carpato-Danubian de 
Geoecologie (parteneriat vechi deja de un deceniu) și cu unități școlare din 
București implicate în programele/proiectele descrise. De asemenea, beneficiem 
de colaborarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.  

Comunicarea: se realizează atât în scris, cât și prin întâlniri directe/e-
mail/telefon și prin intermediul reţelelor de socializare.  
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Elemente novatoare: 
 
- valorizarea parteneriatului cu societatea civilă; 
- aplicarea principiului responsabilităţii sociale corporative; 
- integrarea parteneriatului cu un ONG în strategiile și planurile de acțiune proprii 
ale instituției.   
 
Lecții învăţate: 
 
- teoria ca teoria, practica arată că se poate: dezvoltarea durabilă poate fi 
asumată de comunitate; 
- cei mari au ce învăța de la cei mici – dovada fiind părinții care au contribuit 
efectiv la activitățile derulate și creșterea gradului de implicare a asociațiilor de 
părinți în colaborarea cu unitățile școlare.  
 
Rezultate: 
 

Rezultatele obținute în Capitală în ultimii 3 ani sunt: 
- Eco-Școala: în 2015-2016 s-au înscris 11 unități școlare (4 premiate cu Steagul 
Verde) fiind implicate 509 cadre didactice şi 4909 elevi. În 2016-2017 s-au înscris 13 
unități școlare (4 premiate cu Steagul Verde) și s-au implicat 611 cadre didactice şi 
6737 de elevi. În 2017-2018 au fost 14 unități școlare înscrise, din care 5 premiate 
cu Steagul Verde (663 de cadre didactice şi 6860 elevi). 
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- LeAF:  în 2015-2016 a înregistrat 31 unități școlare înscrise, 106 proiecte, 106 
cadre didactice și 1947 elevi. În 2016-2017 au fost 35 unități școlare înscrise, 137 
proiecte, 136 cadre didactice și 3536 elevi.  În 2017-2018 au fost 36 unități școlare 
înscrise, 127 proiecte, 126 cadre didactice și 3182 elevi. 
- YRE: atât în 2015-2016 cât și în 2016-2017 au fost 3 unităţi şcolare înscrise, iar în 
2017-2018 o unitate şcolară. Premii acordate: în 2015-2016 Colegiul Național 
„Octav Onicescu”, din sectorul 4, a obținut premiul III la categoria Articole, 15-18 
ani, iar Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, sector 5, a obținut o mențiune la 
aceeași categorie. În 2016-2017 Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost 
premiat la categoria Fotografie, 11-14 ani, cu locul 3 (nivel naţional) iar Școala 
Gimnazială Nr. 165, sector 4, a obținut o mențiune la categoria Fotografie, 11- 14 
ani (nivel naţional). De asemenea, Școala Gimnazială Nr. 150, sector 5, la categoria 
Video, 11-14 ani, a obținut locul 2, o mențiune din partea Juriului Naţional și o 
mențiune de onoare din partea Juriului Internațional. 
- Mănâncă responsabil! - 3 unități școlare implicate (două şcoli gimnaziale şi un 
liceu).  În 2016-2017 Școala Gimnazială Nr. 165 a obținut locul 1 pentru realizarea 
celui mai frumos jurnal (produsul final al proiectului). Toate școlile participante 
din București au primit materiale utile pentru derularea proiectului, trofeul 
proiectului și o sponsorizare din partea CCDG pentru derularea unei activităţi de 
impact la nivelul comunităţii. 
- Ziua Verde A Eco-Școlilor din România: În 2015 au fost 9 unități școlare înscrise cu 
39 proiecte, participând 39 cadre didactice și 756 elevi, care au plantat 443 arbori 
și arbuști plantați. În 2016 s-au înscris 14 unități școlare cu 33 proiecte (33 cadre 
didactice și 650 elevi), fiind plantați 148 arbori și arbuști.  În 2017 s-au înscris 18 
unități școlare cu 45 proiecte, însumând 45 cadre didactice, 968 elevi, 151 arbori și 
arbuști.  
 
Descrierea referințelor: 
 
Raportul anual de activitate al instituției, buletinul informativ lunar, pagina de 
Facebook a instituției, fotografii, website-ul CCDG, website-ul YRE și website-urile 
unităților școlare din Capitală partenere.  
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Link-uri: 
 
Raportul anual de activitate al IPMB:  
http://b.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/rapoarte-si-studii/ 
 
Buletinul informativ lunar al IPMB: 
http://www.prefecturabucuresti.ro/?d=media&p=buletin_informativ 
 
Pagina de Facebook a IPMB:  
www.facebook.com/Instituția-Prefectului-Municipiului-București-
702262189844265/ 
 
Website-uri CCDG și YRE: 
www.ccdg.ro 
http://www.yre.global/ 
 
Buletine informative: 
http://www.ccdg.ro/parteneri 
 
Website-uri unități școlare partenere: 
http://www.scoala165.ro/Proiecte.html 
http://scoalanr178.ro/proiectul-eco-scoala/ 
http://scoalanr178.ro/ziua-verde-a-eco-scolilor-din-romania-2017/ 
http://www.bolintineanu.ro/eco_scoala.html 

http://b.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/rapoarte-si-studii/
http://www.prefecturabucuresti.ro/?d=media&p=buletin_informativ
http://www.facebook.com/Institu%C8%9Bia-Prefectului-Municipiului-Bucure%C8%99ti-702262189844265/
http://www.facebook.com/Institu%C8%9Bia-Prefectului-Municipiului-Bucure%C8%99ti-702262189844265/
http://www.ccdg.ro/
http://www.yre.global/
http://www.ccdg.ro/parteneri
http://www.scoala165.ro/Proiecte.html
http://scoalanr178.ro/proiectul-eco-scoala/
http://scoalanr178.ro/ziua-verde-a-eco-scolilor-din-romania-2017/
http://www.bolintineanu.ro/eco_scoala.html
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Primăria comunei Jilava, judeţul Ilfov 

Evoluție și revoluție în administrația publică 
 
 
Instituţia:  
 
Primăria comunei Jilava, judeţul Ilfov 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Evoluție și revoluție în administrația publică 
 
Persoană de contact: 
  
Penciulică Petruța, expert superior 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Funcționarea unei administrații publice moderne, flexibile și eficiente 
constituie condiția esențială în orizontul Primăriei Comunei Jilava, Ilfov, angrenată 
în realizarea unei reforme profunde în toate domeniile vieții, a creșterii rolului 
cetățeanului în luarea deciziilor. . 

Proiectul a constat în implementarea unui sistem informatic integrat care 
automatizează activitățile fiecărui departament asigurând în același timp 
interacțiunea automatizată între departamente. O soluție care să ne ajute să 
obținem informațiile rapid, deschizând în același timp calea către digitalizarea 
interacțiunii cetățean–instituție publică. 

Cetățeanului îi este ușurat efortul, devine mulțumit de rapiditatea cu care 
primește un răspuns, poate depune și primi rapid orice document, fiind informat în 
timp real de stadiul solicitărilor sale. Utilizatorii interni dispun de informație 
imediat, există o corelare între departamente și gradul de automatizare a 
activității crește foarte mult. Conducerea beneficiază de informație din toate 
departamentele, putând lua decizii corecte. 

Soluția implementată este SMART, o soluție inteligentă, care ne ajută să 
devenim mai eficienți, să evoluăm, să ne dezvoltăm, să câștigăm timp. 
 
Problema identificatã: 
 

Conform unei analize la nivel local, Primăria Jilava, Ilfov a identificat un mod 
de lucru care a îndepărtat relația cetățean-instituție și viceversa, rezultând 
următoarele nevoi: 

- necesitatea unei schimbări majore de dezvoltare și de implementare a 
politicii de management 

- scăderea birocrației și creșterea performanței 
 necesitatea sporirii eficienței, transparenței și îmbunătățirea mediului 

economic 
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 creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor față de serviciile publice oferite 
și calitatea lor 
În ceea ce privește activitatea instituției, problemele sesizate care ne-au 

mobilizat sa facem o schimbare radicală au fost: 
 Gradul ridicat de lucru manual în mai multe departamente 
 Timpul îndelungat de obținere și procesare a informației și lipsa integrării 

datelor în vederea luării unei decizii de către conducere 
 Gradul scăzut de siguranță a datelor 
 Ineficiență în gestionarea documentelor și a urmăririi acestora 
 Lipsa unor instrumente moderne, eficiente de plată pentru contribuabili 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 

Scopul urmărit este de a crea o administrație publică modernă, eficientă, 
eficace, econoamă, transparentă, pro-activă, competitivă. 

Astfel, Primăria Comunei Jilava, Ilfov, are ca priorități ameliorarea, 
modernizarea furnizării serviciilor locale, creșterea veniturilor la nivel local, 
sprijinirea dezvoltării capacității de valorificare a potențialului local și 
implementarea de măsuri pentru atragerea de investitori strategici în zona de 
competentă, în acest scop fiind considerată unitate primară a politicilor locale și a 
procesului decizional. 

O altă provocare a instituției noastre este creșterea transparenței, urmărind 
modelul UE de a face accesibil cetățenilor „guvernarea locală” și de elaborare a 
planurilor de modernizare, necesare în urmărirea exploatării la maximum a 
facilităților oferite de noua generație de tehnologie informatică, prin 
implementarea unor sisteme informatice integrate, care să permită cetățenilor să 
fie informați oriunde, oricând, cât mai repede posibil și la costuri cât mai scăzute. 

Așadar, scopul și încadrarea bunei practici este să identifice nevoile de 
reforme organizaționale, procedurale și legislative, corelate cu alte administrații 
publice la mecanismele europene de guvernare, concentrate asupra societății și 
alinierea la viziunea strategică TIC România 2020.  
 
Principalele obiective: 
 

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității si performanței serviciilor 
interne și ale celor oferite contribuabilului. 

Obiectivele principale ale proiectului sunt: 
 Scurtarea timpului petrecut de un funcționar pentru rezolvarea unei solicitări 

prin informație la îndemâna, eliminarea pașilor redundanți la ghișeu cu 
contribuabilul 

 Creșterea gradului de încredere al contribuabilului printr-o deservire mai 
promptă și o transparență ridicată 

 Asigurarea securității și a confidențialității informațiilor procesate și alinierea 
la standardele europene (GDPR) 

 Automatizarea activităților interne și a unei parți însemnate din fluxul de 
prelucrare a solicitărilor  

 Eficientizarea livrării serviciilor prin eliminarea și automatizarea 
componentelor pretabile și digitizarea procesului 
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 Îmbunătățirea gradului de disponibilitate și accesibilitate al serviciilor publice 
prin introducerea unor servicii electronice 

 Măsurarea performanței, indicatori/standarde 
 Asigurarea dezvoltării continue 
 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

 
Implementarea sistemului a solicitat următoarele resurse: 

 timp alocat din partea managementului pentru pregătirea și susținerea 
proiectului 

 personal operare și administrare 
 timp de instruire pentru utilizatori 
 procese de lucru modificate pentru înglobarea în activitate a fluxurilor noi 
 resurse financiare pentru achiziție și implementare 
 infrastructura software și hardware adecvată 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

 
Durata implementării acestui sistem a fost de doar 4 luni, întrucât 

mobilizarea internă a personalului a fost maximă, iar experiența și nivelul de 
calificare al furnizorului au făcut posibilă implementarea proiectului într-un timp 
record. 

Conducerea instituției a pus la dispoziție toate resursele necesare, umane, 
financiare si organizatorice, astfel încât adoptarea sa fie cât mai rapidă și 
rezultatele să fie vizibile cât mai curând. 

Etapele principale ale desfășurării proiectului au fost următoarele: 
 analiza cerințelor, evaluarea gradului de personalizare 
 configurare și personalizare componente software 
 preluări de date din sistemele existente (unde a fost cazul) 
 crearea unor fluxuri de lucru în platformă aliniate fluxurilor deja existente  
 adaptarea unor fluxuri interne la noile posibilități ale platformei 
 testare si validare 
 instruire utilizatori și administratori  
 demarare utilizare platformă, pe componente, secvențial. Ordinea de 

implementare a fost următoarea: 
- financiar-contabil, împreuna cu instituțiile subordonate, în vederea 

automatizării activității și a raportării către ANAF 
- componenta management de documente și registratură, cu toate 

compartimentele 
- integrarea taxe și impozite – financiar-contabil în vederea automatizării 

transferului de date in contabilitate 
- cadastru: culegere și prelucrare date PUG și integrarea în harta electronică 

interactivă 
- servicii culegere date nomenclatura stradală, prin măsurători GPS în 

teritoriu 
- componentă urbanism 
- servicii de plată electronică pentru cetățeni 
- servicii de actualizare date personale din evidenta populației 

 adaptare la cerințele apărute pe parcurs 
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 asigurarea suportului post-implementare, facilitarea adopției sistemului și a 
noilor fluxuri de lucru 

 achiziție, instalare și modernizare infrastructura hardware și software (soluția 
a permis implementarea pe infrastructura existentă inițial și upgrade ulterior) 

Managementul proiectului a fost asigurat de o singură persoană din cadrul 
instituției, pentru eficiența procesului și asigurarea unei comunicări cât mai bune. 
Persoana a fost un factor de decizie din Primărie, doamna Petruța Penciulică, care 
a avut atât viziunea asupra scopului proiectului, cât și capacitatea organizatorică 
de a-l gestiona. 

Implementarea a avut loc în paralel cu mai multe schimbări organizatorice 
interne, fapt care a produs o dificultate sporită în decursul procesului. 

Abordarea proiectului a fost foarte deschisă de ambele părți, atât furnizorul, 
cât și instituția noastră adaptând procesele, astfel încât impactul asupra eficienței 
interne să fie maxim. Au fost definite fluxuri noi de lucru care au fost preluate 
imediat de utilizatori și deja au parcurs mai multe etape de adaptare. Au fost 
preluate date vechi, reorganizate, curățate și puse la dispoziția utilizatorilor, în 
special pe partea de PUG, cu ajutorul arhitectei șefe, a specialiștilor de cadastru 
din instituție și a specialiștilor furnizorului. 

Comunicarea a avut loc în general între specialiștii din fiecare domeniu de 
ambele parți, cu supervizarea și sub coordonarea managerilor de proiect. 

Putem spune că receptivitatea personalului a fost ridicată și că implicarea 
managementului instituției a asigurat depășirea unor momente inerente de 
rezistență la nou, la schimbarea vechilor obiceiuri.  

 
Elemente novatoare: 
 
Componentele care constituie elemente novatoare importante în proiectul propus 
sunt următoarele: 
 Abordarea C.A.R.E a atitudinii angajaților în raport cu cetățenii 
 Unificarea tuturor datelor din toate departamentele într-o baza de date unitară, 

corelarea informațiilor la nivel de persoană, adresă și obținerea informațiilor 
rapid, pentru deservirea cetățenilor și pentru procesul decizional 

 Informatizarea datelor PUG și accesul pentru utilizatorii autorizați și factori 
decidenți prin browser 

 Validarea reglementarilor (UTR) și preluarea în sistem pentru consultarea 
acestora și generarea certificatelor de urbanism direct din hartă 

 Culegerea și organizarea informatizată a numerelor administrative, compararea 
acestora cu evidențele fiscale, identificarea lipsurilor și a imobilelor 
nedeclarate, rezultând în creșterea bazei de impozitare 

 Crearea unui instrument pentru consultarea informațiilor cu privire la o adresă, 
prin interogarea datelor din toate componentele sistemului 

 Circulația informatizată a documentelor, posibilitatea urmăririi stadiului 
lucrărilor, atenționarea privind termenul de soluționare, premisă pentru 
comunicarea online cu contribuabilul 

 Implementarea plații online a obligațiilor 
 Preluarea automată în sistemul financiar a operațiunilor fiscale și a situațiilor 

financiar-contabile de la ordonatorii terțiari 
 Reutilizarea și centralizarea informațiilor deja introduse (documente, persoane, 

adrese, etc) 
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 Soluție web, ușor de administrat, fără instalare 
 
Lecții învăţate: 
 

Procesul de reformare și democratizare a entității noastre aduce actul de 
guvernare locală mai aproape de cel mai important beneficiar al său, CETĂȚEANUL. 
Pentru aceasta este necesară o schimbare profundă în modul de lucru. Procesul 
este dificil, pe alocuri produce tensiuni în rândul utilizatorilor și în relația cu 
furnizorul. 

Cele mai importante concluzii sunt următoarele:  
 Decizia ferma a managementului instituției este imperios necesară pentru a 

pune în practică un astfel de proiect, care întâmpina pe parcurs numeroase 
piedici  

 Integrarea datelor într-un sistem unitar presupune o conlucrare mult mai bună 
între departamente și un responsabil intern capabil să asigure armonizarea 
diferitelor necesitați și negocierea între parți 

 Calitatea echipei interne cât și a echipei furnizorului fac diferența între succes 
și eșec 

 Alegerea furnizorului este foarte importantă în ceea ce privește experiența, 
capacitatea lui de a găsi soluții, cunoștințe bune în domeniu și referințe de 
succes în proiecte similare 

 Instrumentul este folosit de oameni, deci trebuie dublat de autoritate, educare 
și fluxuri de lucru corespunzătoare 

 Implementarea trebuie făcută secvențial, astfel încât să creeze deschidere în 
rândul organizației 

 Setarea unor așteptări corecte este foarte importantă. Rezultatul nu este 
vizibil imediat, după câteva luni, încep sa se vadă beneficiile 

 Am obținut în timp scurt beneficii operaționale și în relația cu contribuabilii la 
un cost rezonabil, mai bine decât estimarea inițială 

 
Rezultate: 
 

Adaptarea nivelului de cunoștințe la sarcini și responsabilități, pregătirea 
continuă a angajaților entității, un management participativ, o comunicare 
internă/externă canalizată pe responsabilitatea informării cetățeniilor, duce la 
îndeplinirea obiectivelor propuse și la culegerea rezultatelor preconizate/obținute. 

Astfel că, autoritatea locală s-a adaptat acestor realități, dobândind mai multă 
experiență, ajustând mijloacele financiare, materiale și de personal la sarcinile 
curente și suplimentare, obținând o administrație publică locală:  
 deschisă și transparentă 
 evolutivă și pro-activă 
 flexibilă și responsabilă 
 orientată explicit spre finalitate 
 capabila să se integreze în rețelele de parteneriat 

Raportat la activitatea precedentă, EVOLUȚIA obținută prin implementarea 
acestui sistem ne-a făcut mai încrezători, mai optimiști, sociabili în relația cu 
cetățeanul datorită timpului câștigat, dornici de performare, deschiși spre 
evoluție, simplificare. Soluția aleasă oferă multiple beneficii si posibilități. 
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Proiectul a adus rezultate și beneficii nu numai funcționarului public - entității, cât 
mai degrabă celui mai important beneficiar, CETĂȚEANUL! Enumeram câteva dintre 
cele mai importante: 
 Creșterea eficienței funcționarilor publici  
 Integrare între informațiile din departamente 
 Digitizarea interacțiunii cetățean - instituție publică  
 Automatizarea activităților  
 Informații la îndemâna pentru procesul decizional și conducere 
 Reducerea costurilor operaționale  
 Reducerea erorii umane  
 Creșterea siguranței datelor 
 Transparență și profesionalism în procesarea cererilor cetățenilor 

Conducerea Primăriei și Consiliului Local urmăresc îndeaproape Planul integrat 
pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, revizuit în 
martie 2017 de către M.D.R.A.P.F.E., care prevede proceduri de simplificare și 
raționalizare pentru cetățeni, de abordare integrată legislativă, organizatorică și 
informatică, în concordanță cu demersurile la nivel european. 

Dorim o aliniere la standardele europene, încât “administrația să elimine 
progresiv barierele administrative inutile”. 

În concluzie, rezultatele pozitive obținute de la implementarea sistemului 
integrat încurajează și determină conducerea Primăriei Jilava, Ilfov cu aparatul 
propriu de specialitate și susținerea Consiliului Local, de a lua inițiativă în 
dezvoltarea soluțiilor de deservire a cetățenilor comunei, de obținere a 
performanței instituționale. 
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Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului - MONTPESA 
 
 
Instituţia:  
 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului - MONTPESA  
 
Numele Bunei Practici: 
  
 Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului - MONTPESA  
 
Persoană de contact:  
 
Mădălina ARMEANU, administrator public 
 
Parteneri: 
 
7 unităţi administrativ-teritoriale de pe Valea Trotuşului: Orașul Dărmănești, 
comuna Dofteana, comuna Măgirești, municipiul Moinești, orașul stațiune Slănic-
Moldova,orașul-stațiune Tîrgu Ocna, comuna Zemeș, comuna Asău. 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA s-a născut ca reacţie la 
un set de nevoi economico-sociale ce caracterizează un întreg teritoriu situat de-a 
lungul Văii Trotuşului şi a Tazlăului şi care înglobează mai multe Unităţi 
Administrativ Teritoriale. 

Problemele economice cu care se confruntă majoritatea zonelor României ce 
nu sunt polarizate de un centru urban de tip pol de creştere precum Bucureşti, 
Cluj, Iaşi, Timişoara etc. şi care reprezintă de fapt marea parte a teritoriului ţării 
noastre, sunt generate de declinul industriei, lipsa activităţilor productive şi 
migraţia populaţiei. 

Ca răspuns la acest tip de probleme vitale pentru viaţa comunităţilor mici şi 
mijlocii (urbane şi rurale) şi din dorinţa de a revigora acest teritoriu, 8 
administraţii de pe Valea Trotuşului şi a Tazlăului au decis abordarea în comun a 
dezvoltării teritoriale a întregii zone. 

În acest context, administraţiile din zona noastră au identificat în turism un 
sector ce poate reprezenta o importantă oportunitate în creşterea economică şi în 
crearea de locuri de muncă la nivel local şi zonal şi astfel, în anul 2017, a luat 
naştere Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA. 

În acelaşi timp, vizând o dezvoltare durabilă şi sistematică a zonei, Asociaţia 
îşi mai propune un obiectiv pe termen lung şi foarte lung: abordarea sistemică 
(design-ul sistemic) în vederea tranziţiei către o economie circulară.  
MONTPESA deţine în componenta sa patru localităţi urbane (municipiul Moinești, 
orașul-stațiune Tîrgu Ocna, orașul-stațiune Slănic Moldova, orașul Dărmănești) și 
patru localităţi rurale (comunele Dofteana, Zemeș, Măgirești, Asău) și reprezintă o 
persoană juridică de drept privat, non profit, neguvernamentală şi apolitică 
(constituită în conformitate cu O.G. 26/2000 şi cu Legea 215/2001). Sediul 
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asociaţiei este la Centrul Cultural LIRA, Str. Libertăţii, nr. 1, cod poştal 605400, 
municipiul Moineşti, jud. Bacău. 
 
Problema identificatã: 
 

Ideea constituirii unui cluster turistic a pornit de la problema cu care se 
confruntă multe dintre localităţile urbane şi rurale europene vis-a-vis de fenomenul 
turistic, şi anume lipsa unei oferte turistice diversificate care nu este capabilă să 
satisfacă preferinţele turiştilor. Instituirea unui cluster turistic bazat pe principiile 
dezvoltării policentrice poate fi privită ca o soluţie, în cazul în care fiecare 
localitate din cadrul Asociației MONTPESA participă activ la conturarea unei oferte 
turistice generale în aşa fel încât să existe relaţii de compatibilitate şi 
complementaritate cu celelalte. 

Ideea implementării în zona MONTPESA a conceptelor de economie circulară 
şi design sistemic s-a conturat de la faptul că după 1989 localităţile din această 
zonă s-au confruntat cu o dinamică redusă a vieţii economice locale cu influenţe 
defavorabile asupra bugetului localităţii şi a locuitorilor săi (dispariţia industriilor 
mari ce catalizau cea mai mare parte a forţei de muncă). 

 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 

Scopul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA este dezvoltarea 
socio-economică a teritoriului în care se încadrează cele opt localităţi componente, 
iar asociaţia acţionează conform principiilor Uniunii Europene care urmăreşte 
eliminarea disparităţilor teritoriale, printr-o politică de coeziune pentru perioada 
de finanţare 2014-2020.  

Prin dezvoltarea fenomenului turistic şi implementarea conceptelor de 
economie circulară şi design sistemic într-un teritoriu unitar se are în vedere şi 
folosirea unor instrumente economice, sociale și de mediu care să determine 
echilibru, stabilitate, competitivitate, progres și protecție, aspecte care corespund 
obiectivului general al politicilor UE în Tratatul de la Amsterdam- dezvoltarea 
durabilă. 

 
Principalele obiective: 
 

Un obiectiv al asociaţiei este crearea unui cluster turistic caracterizat de o 
ofertă turistică care să se bazeze pe tipul de turism curativ-recreativ la nivelul 
celor opt așezări, unde trebuie să existe o compatibilitate şi o complementaritate a 
componentelor turistice. Este necesară stabilirea unor interrelaţii între elementele 
infrastructurii turistice ale fiecărei localităţi aflate în relaţie de policentricitate. 
Procesul de interacţiune dintre destinaţii nu este realizat prin prisma atracţiilor 
naturale şi antropice, ci prin intermediul bazei materiale turistice. 

Un alt obiectiv este implementarea în zona MONTPESA a conceptelor de 
economie circulară și design sistemic, care presupune adoptarea unor sisteme de 
producţie sustenabile, în care fluxurile energetice şi materiale sunt proiectate 
astfel încât deşeurile unui proces devin materii prime pentru altele, deci derularea 
unor activităţi economice esenţiale pentru economia circulară în care să fie 
implicaţi producătorii locali. 
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Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 

Fiecare locuitor din teritoriul MONTPESA cotizează anual la bugetul 
asociaţiei cu un leu. Deoarece cele opt localităţi componente MONTPESA însumează 
o populaţie de aproximativ 70.000 locuitori, suma anuală strânsă este de 70.000 
lei. 

Obiectivul de a constitui un cluster turistic impune utilizarea resurselor 
turistice, ale localităţilor componente: elemente ale potenţialului natural (ape, 
relief, salină) ale potenţialului antropic (parcuri, monumente istorice, lăcaşuri de 
cult, case memoriale etc) ale infrastructurii turistice (cazare, alimentaţie, 
tratament, agreement etc) şi ale infrastructurii tehnico-edilitare (infrastructura de 
transport, de comunicaţii).  

Obiectivul de a implementa conceptul de economie circulară şi design 
sistemic necesită angrenarea producătorilor locali, (produse avicole, produse din 
carne de porc, produse din carne de oaie, produse din peşte de râu, produse 
lactate, fructele şi legumele şi produsele derivate din procesarea acestora) şi a 
meşteşugarilor (în artă religioasă, ţesători, sculptori în lemn, în piatră, sobari etc) 
în activităţi economice esenţiale. 

 De asemenea, este nevoie de amenajarea unor spaţii/terenuri ca târguri de 
produse alimentare şi nealimentare cu specific local, în care să fie comercializate, 
prezentate şi promovate, cu precădere, produsele producătorilor locali din zona 
MONTPESA, de un spaţiu şi personal pentru biroul de promovare şi vânzare a 
produselor locale în cadrul MONTPESA, precum şi de know-how-ul creării unei 
reţele electronice de promovare şi vânzare a produselor locale. În acest sens, 
există relaţii de colaborare iniţiate deja de Asociaţia MONTPESA cu Universitatea 
Politehnică din Torino.  

Fondatorul conceptului şi metodei design sistemic, Profesorul Luigi 
Bistanigno, a vizitat teritoriul MONTPESA şi şi-a exprimat deschis, public susţinerea 
şi implicarea în proiect şi în transferul de know how, în vederea aplicării 
metodologiei în teritoriul MONTPESA.  

Notabilă în acest sens este şi Universitatea Vasile Alecsandri, prin cadrele 
universitare şi studenţii săi. Demn de menţionat este faptul că o parte din UAT-
urile membre MONTPESA au identificat deja terenuri pentru realizarea investiţiilor 
din proiect (de ex. municipiul Moineşti are deja un studiu/proiect şi teren destinat 
acestui scop). Un membru al Asociaţiei MONTPESA, Primăria Dărmăneşti, a iniţiat, 
anul trecut, un proiect depus în cadrul RIS 3 Nord-Est pentru rezolvarea unei astfel 
de nevoi a zonei MONTPESA: valorificarea lânii de oaie. 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 

Rezultatul final va fi conturarea unei destinaţii turistice care se adresează 
atât turiştilor-pacienţi care vin pentru tratament, prevenire, menţinere, cât şi 
turiştilor care doresc să descopere locuri noi, să participe la diferite evenimente 
sportive, culturale, să se implice activ  în viaţa rurală, să dobândească experienţe 
de neuitat. 
I. Pentru conturarea clusterului turistic MONTPESA trebuie să se aibă în vedere: 

1. Asigurarea funcţionalităţii clusterului turistic, care presupune: 
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a) implicarea populației locale și a stakeholderilor în turism; 
Pentru o dezvoltare durabilă, se impune conturarea unor colaborări între 
autoritățile publice locale, stakeholderi și populația locală; 
b) asigurarea compatibilităţii şi complementarităţii ofertelor turistice curative; 
ținând cont de tipul dominant de turism, pentru ca viitorul cluster turistic să fie 
funcțional, este nevoie ca fiecare localitate să se specializeze pe un anumit factor 
terapeutic. Astfel, se urmărește specializarea curativă a municipului Moinești, prin 
climatoterapie. În cadrul Asociaţiei s-a realizat un studiu care vine cu o metodă de 
identificare a arealelor pretabile pentru climatoterapie (s-au realizat măsurători 
climatice, măsurători ale poluanţilor din aer, analize GIS cu privire la hipsometrie, 
declivitatea şi orientarea versanţilor, modul de utilizare a terenului, adâncimea 
fragmentării reliefului, învelişul de vegetaţie). De asemenea, am realizat o fişă de 
proiect către ADR NE (RISE3 Nord-Est) pentru a obţine finanţare externă, deoarece 
metoda cu care vine MONTPESA poate fi îmbunătăţită printr-o cercetare riguroasă, 
iar amenajarea unor unităţi pentru efectuarea climatoterapiei implică costuri mari. 
c) dezvoltarea ofertei de tratament, prevenire, menținere, spa și wellness care 
presupune, spre exemplu: 
- Programe complete de sport cu antrenor : atletism combinat cu crioterapie 

pentru intregul corp in vederea recuperarii musculare rapide si acquabike 
intensiv; 

- Cura profilactică activă pentru afecțiunile degenerative și de vârstă ale 
sistemului locomotor, afecțiunile cardio-vasculare, afecțiuni respiratorii, anti-
îmbătrânire, anti-obezitate, prevenire a diabetului, prevenire a osteoporozei, 
crenoterapie pentru repaus digestiv; 

- Un exemplu de produs de wellness « verde » : forest bathing; 
- Zone de relaxare și bronzare între plante medicinale și aromatice în grădină; 
- Unitate anti-ageing integrată în centrul de repunere în formă;  
d) stabilirea interrelațiilor între unitățile de cazare, alimentaţie, tratament, între 
centrele de informare şi promovare turistică, între companiile de transport public; 
e) stabilirea unui calendar comun de evenimente; 
f) stabilirea unor programe zilnice din cadrul unui sejur curativ; 
g) Crearea brandului turistic MONTPESA: tratează, previne, descoperă, explorează. 
Conform analizei potenţialului turistic al fiecărei aşezări din cadrul viitorului 
cluster turistic, s-a demonstrat faptul că tipul de turism în jurul căruia trebuie să 
graviteze oferta turistică este cel curativ-recreativ, deoarece există trei stațiuni 
care posedă diverși factori de cură cu valoare terapeutică ridicată. În acest timp, 
celelalte localități-componente ar deține rol de sateliți, cu rol important în 
diversificarea ofertei turistice la nivelul clusterului, prin atracțiile deținute, 
materialele autentice, ruralul specific și potențialul turistic al reliefului.  

Clusterul turistic MONTPESA are ca motto *TRATEAZĂ! PREVINE! DESCOPERĂ! 
EXPLOREAZĂ!*, aşadar oferta turistică va fi compusă din servicii de tratament, 
servicii de tip spa și wellness, dar va oferi și posibilitatea practicării activităților cu 
scop recreațional. 

2. Eficientizarea funcţionalităţii clusterului turistic, care presupune: 
- Dezvoltarea şi diversificarea ofertei recreative, ofertei culturale; 
- Dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului, fenomenului ecoturistic; 
- Facilitarea accesului şi semnalizarea corespunzătoare a atracţiilor şi obiectivelor 
turistice; 
- Restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural, istoric, religios; 
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- Dezvoltarea unui peisaj comun; 
- Creșterea calității personalului. 

II. Implementarea conceptelor de economie circulă şi design sistemic 
prespune implicarea producătorilor locali în piaţa zonei MONTPESA, dar şi 
implementarea unor sisteme de productie sustenabile, in care fluxurile 
energetice si materiale sunt proiectate astfel incat deseurile unui proces devin 
materii prime pentru altele. Această componentă are un rol important în 
dezvoltarea turismului curativ, deoarece implicarea producătorilor locali 
încurajează apariţia pe piaţă a unor produse ecologice diverse care asigură o 
nutriţie sănătoasă turiştilor care vin pentru tratament, prevenire, menţinere sau 
relaxare. 

1. Implicarea producătorilor locali pe piaţa teritoriului MONTPESA 
presupune: 
- înfiinţarea unor puncte de vânzare pentru produsele locale; 
- înfiinţarea unor activităţi economice esenţiale pentru economia circulară 

(inclusiv sprijin pentru certficări/avizari/autorizari pentru producătorii locali, 
produsele ecologice etc.); 

- înfiinţarea unui birou de promovare şi vânzare a produselor locale în cadrul 
MONTPESA; 

- înfiinţarea unei Reţele electronice de promovare şi vânzare a produselor locale. 
2. Implementarea sistemelor de producţie sustenabile include: 

- Amenajarea unor punct de colectare selectivă a deşeurilor lângă hipermarketuri, 
tîrguri, pieţe; 

- Realizarea unei aplicaţii mobile- Taxiul de deşeuri; 
- Stimulente economice pentru producători în vederea creșterii ofertei de produse 

"verzi” și pentru sprijinirea schemelor de recuperare și reciclare (de ex. pentru 
ambalaje, baterii, echipamente electrice și electronice, vehicule); 

- Vizitarea bunelor practici din Regiunea Piemonte/Italia pentru înţelegerea, pe 
viu, a fenomenului economiei circulare; 

- Aducerea în zonă a know-how-ului din zonele bunelor practici; 
- Construirea unor centre industriale de transformare a deşeurilor în materie 

primă; 
- Stimularea îmbunătătirii design-ului produsului circular. 
 
Elemente novatoare: 
 
1. Constiturea unei destinaţii turistice (cluster turistic) care să funcţioneze pe 

principiile dezvoltării policentrice între opt localităţi 
Oferta turistică MONTPESA va fi compusă din servicii de tratament, servicii de 
tip spa și wellness, dar va oferi si posibilitatea practicării activităților cu scop 
recreațional. 

2. Implementarea tratamentului de tip climatoterapie (aeroterapie, helioterapie, 
cură de teren, aerohelioterapie) în unităţi specializate 
Climatoterapia va include şi zone de relaxare și bronzare între plante medicinale 
și aromatice în grădină, terasa sun-deck unde clienții pot degusta băuturi 
sănătoase în timp ce ascultă natura și pădurea dimprejur. 

3. Implementarea conceptului de economie circulară şi design sistemic care implică 
înfiinţarea unui birou de promovare şi vânzare a produselor locale în cadrul 
MONTPESA, a unei Reţele electronice de promovare şi vânzare a produselor 
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locale, dar şi creionarea unor sisteme de producţie sustenabile în care fluxurile 
energetice si materiale sunt proiectate astfel încât deşeurile unui proces devin 
materii prime pentru altele 

Beneficiile adoptării acestui model merg dincolo de protecţia mediului şi 
economisirea resurselor (saving resources), întrucât implementarea sa generează 
un proces intens de inovare, inclusiv a sistemului industrial tradiţional, conducând 
către noi oportunităţi şi modele de afaceri. 
 
Lecții învăţate: 
 

Pentru a fi eficientă şi a da roade concrete, pe termen mediu şi lung, 
dezvoltarea teritoriului trebuie abordată integrat. Pentru rezolvarea problemelor 
comune este necesar efortul comun. Realizările de până acum ale MONTPESA au 
dovedit acest lucru. De exemplu turismul trebuie adaptat profilului actual şi 
rigorilor turistului modern care cere: diversitate, mobilitate, turism activ, 
întoarcerea către natură / natural/organic/autentic. 

Ce rezultă de aici? Nicio localitate nu poate oferi, integral, în mod 
satisfăcător, de una singură,  toate aceste condiţii! Deci, soluţia o reprezintă o 
viziune integrată a turismului. Soluţia celor 7 membri fondatori: turism integrat în 
cadrul MONTPESA. De asemenea, cu o economie slab dezvoltată şi fără forţă de 
muncă şansele de dezvoltare socio-economică a localităţilor mici şi mijlocii sunt 
reduse.  

În acest sens, instituirea unui cluster turistic bazat pe principiile dezvoltării 
policentrice poate fi privită ca o soluţie. Astfel, sunt eliminate disparităţile 
teritoriale, iar fluxurile de materie, energie, informaţie sunt catalizate într-un mod 
mult mai eficient. Ca o lecţie învăţată este şi modelul economiei circulare şi a 
design-ului sistemic adoptat de Regiunile italiene Val Chisone şi Val Sangone, în 
care 24 de activităţi existente au generat alte 26, numărul de angajaţi a crescut de 
la 1500 la 2000, iar profitul obţinut înainte de plata impozitelor a crescut de la 4,9 
mil euro la 41 milioane euro, reprezentând o creştere de 720%. 
 
Rezultate: 
 
1. Realizarea Strategiei de Dezvoltare MONTPESA care cuprinde descrierea 
elementelor cadrului natural şi antropic din teritoriul MONTPESA care 
condiţionează fenomenul turistic, atracţiile turistice din împrejurimi, atracţiile şi 
obiectivele turistice din cadrul MONTPESA, trendurile pieţei internaţionale, 
preferinţele, motivaţiile, nevoile turistului modern, circulaţia turistică MONTPESA, 
exemple de bună practică, diagnosticul actual şi prospectiv, direcţii strategice. 
2. Realizarea unui studiu bazat pe un sondaj de opinie care reflectă preferinţele, 
motivaţiile, nevoile turistului modern şi realizează o pararelă cu specificaţiile 
literaturii de specialitate, o tipologie a turiştilor, precum şi punctul de vedere al 
locuitorilor din Moineşti, Tîrgu Ocna, Slănic Moldova cu privire la conturarea 
clusterului turistic MONTPESA. 
3. Realizarea unei metode unice de identificare a arealelor pretabile pentru 
climatoterapie, utilizând tehnologia GIS şi efectuând măsuri climatice şi ai 
poluanţilor din aer. 
4. Realizarea hărţii turistice a teritoriului MONTPESA 
5. Realizarea unui calendar comun de evenimente 
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6. Realizarea website-ului www.montpesa.ro 
7. Membru co-organizator al Târgului Gospodariilor de Produse Montane LA PORTILE 
NEMIREI- TRADȚII ȘI OBICEIURI EDIȚIA 1, 12-13 mai, de la Dărmăneşti, unde au 
participat ca expozanți producătorii (de carne, brânzeturi, produse de panificație, 
produse apicole etc), meșteșugarii (sculptori în lemn și piatră, țesători la război), 
operatorii în turism din zonele Valea Muntelui, Valea Trotușului.  
MONTPESA a reușit să se prezinte cu expozanți din cadrul localităților membre, 
precum municipiul Moinești, comuna Dofteana, comuna Asău, orașul Dărmănești și 
orașele stațiune Slănic Moldova, respectiv Târgu Ocna. Asociația pentru 
Dezvoltarea Turismului MONTPESA, în cadrul Târgului Gospodăriilor de Produse 
Montane LA PORTILE NEMIREI- TRADIȚII ȘI OBICEIURI EDIȚIA 1. 
 
Descrierea referințelor: 
 
 Încheierea judecătoriei Moineşti nr. 4/PJ din 25.08.2017  
 Teza de doctorat Dezvoltare policentrică şi turism: studiu de caz Moineşti, 

Tîrgu Ocna şi Slănic Moldova 
 Strategia de Dezvoltare MONTPESA 
 Studiu-sondaj de opinie 
 Metoda identificare clima 

 
Link-uri: 
 
http://montpesa.ro 
https://www.instagram.com/asociatia.montpesa/?hl=ro 
https://twitter.com/montpesa 
https://www.youtube.com/channel/UCHuITpjz7ydkiWRLB90GVvw 
https://www.facebook.com/montpesa/?ref=br_rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.montpesa.ro/
http://montpesa.ro/
https://www.instagram.com/asociatia.montpesa/?hl=ro
https://twitter.com/montpesa
https://www.youtube.com/channel/UCHuITpjz7ydkiWRLB90GVvw
https://www.facebook.com/montpesa/?ref=br_rs
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Consiliul Județean Vaslui 
Platforma Software Suport Pentru Gestionarea 

Patrimoniului Public și Privat în Cadrul Județului Vaslui 
 

 
 
Instituţia:  
 
Consiliul Județean Vaslui - Platforma Software Suport Pentru Gestionarea 
Patrimoniului Public și Privat în Cadrul Județului Vaslui 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Eficientizarea evidenței Patrimoniului Județului Vaslui 
 
Persoană de contact:  
 
Atasiei Andrei, consilier 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 
În cadrul CJ Vaslui a fost demarat un proiect ce are ca obiectiv principal 
implementarea unei platforme și a unui set de procese ce eficientizează lucrul cu 
informațiile din teritoriu ce privesc administrarea drumurilor și patrimoniul public 
și privat. 
Componentele proiectului sunt următoarele: 

• Componente software 
- Modul pentru gestionarea drumurilor județene 
- Modul pentru gestionarea patrimoniului Public și Privat din cadrul CJ Vaslui  
- Modul consultare grafică date GIS utilizabil de către toate direcțiile 

interesate din instituție  
• Servicii 

- Servicii de analiză, proiectare și realizare a bazei de date a proiectului 
- Servicii de import date CAD provenind din ridicări topografice, conversia în 

format GIS, popularea cu atribute a acestora și organizarea acestora sub 
formă de straturi operaționale 

- Servicii de vectorizare date GIS  și organizarea acestora sub formă de straturi 
suport (de bază) 

- Servicii de asociere/integrare a obiectivelor de patrimoniu (rețeaua de 
drumuri județene a județului Vaslui, respectiv terenurile și construcțiile 
aflate în patrimoniul CJ Vaslui) cu localizarea/amplasarea în hartă a 
obiectivelor vizate (în baza adresei, a numărului de inventar și/sau a 
numărului cadastral în cazul imobilelor) 

- Servicii de realizare a hărții electronice și publicarea/expunerea acesteia în 
cadrul unei aplicații de tip web GIS 

- Servicii de instruire personal specializat pentru administrarea bazei de date 
GIS. 

- Servicii de actualizare periodică a bazei de date GIS. 
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Problema identificatã: 
 

În activitatea noastră curentă întâmpinăm în principal următoarele tipuri de 
probleme: 
 inventarierea, efecturarea operațiilor tehnice, gestionarea lucrărilor de 

întreținere, gestionarea contractelor comerciale  și valorificarea bunurilor din 
patrimoniul public și privat este foarte dificil de realizat în lipsa unei evidențe 
coerente și corecte a obiectelor de inventar la nivel de număr unic de inventar; 

 raportarea, căutarea și schimbul de informații decurg destul de dificil, iar 
managementul instituției nu are acces la situații în timp real. 

 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 

Scopul proiectului este alinierea la normele legale precum și eficientizarea unei 
suite de procese din cadrul CJ VASLUI ce folosesc informații din teren, precum 
evidența patrimoniului public și privat, administrarea drumurilor județene. 

- OMFP 3471/2008 – Norme privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
corporale din patrimoniul instituţiilor publice – actualizat 2015 (instituțiile 
publice sunt obligate să efectueze inventarul bunurilor din patrimoniu) 

Alinierea la practicile europene din domeniu, prin sintetizarea și structurarea 
datelor și informațiilor geospațiale din proiect, astfel încât să fie pregătite pentru 
asigurarea interoperabilității și a unei colaborări transparente cu alte instituții 
precum MAI, ISU, Prefectură, Primării. 
 
Principalele obiective: 
 

În cadrul proiectului ne-am propus următoarele obiective principale: 
 Alinierea la normele legale în vigoare; 
 Valorificarea mai bună a patrimoniului existent; 
 Implementarea unor unelte și proceduri pentru menținerea unui singur set de 

date, corect și coerent, utilizat în majoritatea direcțiilor din cadrul instituției; 
 Reducerea încărcării consilierilor prin automatizarea unor operațiuni uzuale; 
 Obținerea unui instrument util și eficient, ușor de utilizat și care să ofere 

conducerii informații în mod direct privind drumurile și patrimoniul 
administrat. 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 

Pentru implementarea proiectului a fost desemnată o echipă de proiect din 
partea instituției, condusă de un manager de proiect care a ținut legătura cu 
furnizorul. 

În scopul realizării evidenței drumurilor județene și realizării  bazei de date ce 
va deservi aplicația de consultare a datelor geospațiale, respectiv pentru realizarea 
hărții electronice, CJ Vaslui a pus la dispoziția Partenerului în format digital 
vectorial (dwg, dxf, shp), în sistem de coordonate Stereo 70, date valide pentru: 
 limita administrativă a județului, 
 limitele administrative ale UAT-urilor din componența județului, 
 limitele aproximative intravilan-extravilan ale localităților, 
 rețeaua de drumuri județene din județul Vaslui, 
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 ridicări topografice și cadastre ale terenurilor și construcțiilor aflate în 
patrimoniul public și privat al CJ-ului 

 ortofotoplanul județului. 
Pentru instalarea platformei software a fost pus la dispoziția furnizorului  un 

server de aplicații și a fost desemnat un administrator. Ulterior a fost ales 
personalul ce va fi instruit de furnizor pentru administrarea și operarea platformei. 
Implementarea sistemului a mai solicitat următoarele resurse: 

- procese de lucru modificate pentru înglobarea în activitate a fluxurilor noi; 
- resurse financiare pentru achiziție și implementare. 
 

Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 

Durata implementării acestui sistem a fost de 6 luni, cea mai mare parte din 
timp fiind alocată culegerii, corelării și prelucrării datelor existente, experiența și 
nivelul de calificare al furnizorului făcând posibilă implementarea în condiții foarte 
bune. 
Etapele principale ale desfășurarii proiectului au fost următoarele: 
- Analiza cerințelor, evaluarea gradului de personalizare, a infrastructurii 
- A fost efectuat și inventarul obiectelor din patrimoniul public și privat al CJ 

Vaslui, a fost agreată o modalitate de categorisire și grupare a obiectelor de 
inventare în obiecte virtuale (această facilitate permite manipularea facilă a 
grupurilor de obiecte) 

- Preluarea și prelucrarea propriu-zisă a datelor 
- Adaptarea unor fluxuri interne la noile posibilități ale platformei 
- Testare și validare 
- Instalarea propriu-zisă a aplicației a fost urmată de configurarea conturilor de 

acces și drepturilor de utilizare, pentru fiecare dintre utilizatorii aplicației. Au 
fost create conturi speciale pentru utilizatorii proveniți din departamentul 
contabil cu drepturi de vizualizare și interogare asupra bazei de date, drept 
pentru operații contabile specifice, calcul amortizare, modernizare, reevaluare, 
casare 

- Formarea utilizatorilor aplicației a pus accentul pe familiarizarea cu interfața 
(butoane, meniuri, posibilități de personalizare, familiarizare cu facilitățile  de 
navigare orizontală – între informații relaționate prin link-uri /  verticală – din 
rapoarte sintetice în analitice și apoi către informația respectivă, prezentarea 
funcționalităților și fluxurilor de lucru, demonstrații practice 

- În cadrul sesiunilor de instruiri a fost dezbătut și adoptat un flux de prelucrare a 
datelor specifice fiecărei direcții ce are la bază experiența de lucru a 
utilizatorilor unor platforme similare implementate de furnizor  la nivel național 

- Demarare utilizare platformă 
- Asigurarea suportului post-implementare, facilitarea adopției sistemului și a 

noilor fluxuri de lucru 
Comunicarea a avut loc, în general, între specialiștii din fiecare domeniu de 
ambele părți, cu supervizarea și sub coordonarea managerilor de proiect. 

 
Elemente novatoare: 
 

Componentele care constituie elemente inovatoare importante în proiectul 
propus sunt următoarele: 
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 Centralizarea tuturor informațiilor privind drumurile județene, împreună cu o 
parte din documentele aferente și imagini grafice într-o singură bază de date și 
un singur sistem 

 Implementarea unui sistem de evidență grafică a obiectivelor de patrimoniu, 
care va permite vizualizarea lor într-o hartă electronică, alături de date suport 
precum limitele administrative, drumurile naționale, ortofotoplanul județului 
de către persoanele avizate din cadrul instituției. 

 Crearea unei baze de date GIS, ca suport strategic în activitatea de 
management a instituției, care va putea fi completată treptat cu date 

 Administrarea centralizată a datelor și documentațiilor care vizează obiectivele 
de patrimoniu 
 

Lecții învăţate: 
 
Cele mai importante concluzii ale proiectului sunt următoarele:  
 Decizia fermă a managementului instituției este imperios necesară pentru a 

pune în practică un astfel de proiect 
 Integrarea datelor într-un sistem unitar presupune o conlucrare mult mai bună 

între departamente și un responsabil intern capabil să asigure armonizarea 
diferitelor necesități și negocierea între părți 

 Experiența anterioară a furnizorului este foarte importantă. Cea mai întinsă 
etapă a proiectului este și cea în care se produc cele mai multe surprize: 
inventarierea, categorisirea importul datelor și crearea fluxurilor de lucru 
pentru menținerea bazei de date nou create. Un furnizor experimentat vă 
poate ajuta în a trece rapid peste variatele cazuri întâlnite, oferindu-vă 
modalități pentru a face asta în mod sustenabil. 

 Nimic sustenabil nu prinde contur fără suportul nemijlocit al celor implicați în 
proiect. 

 Am obținut în timp scurt beneficii operaționale la un cost rezonabil, mai bine 
decât estimasem inițial. 

 
Rezultate: 
 

Proiectul a adus rezultate și beneficii importante activității instituției într-un 
domeniu de mare importanță (drumurile județene) și în organizarea internă 
(administrarea patrimoniului). Dintre acestea, cele mai importante sunt: 
 Toate tipurile obiecte de patrimoniu au fost unificate într-o singură soluție 

gestionându-se într-un mod simplu atât din punct de vedere tehnic, cât și 
contabil; 

 Consultarea informațiilor se face mult mai rapid. Acest lucru este facilitat de 
posibilitatea atașării la fiecare obiect de documente în format electronic (ex: 
pv recepție, schița, poze și filme etc.); 

 Minimizarea pierderilor/erorilor prin automatizarea unei părți din fluxuri (ex: 
alocare automată nr inventar), mecanisme proactive de validare a datelor 
introduse în aplicație, posibilitatea urmăririi istoricului intervențiilor pe fiecare 
obiect și nu în ultimul rand de comasare a surselor de date similare și 
implementarea unor procese clare de întreținere a lor; 

 Eliminarea timpilor alocați pentru realizarea de calcule și rapoarte manuale – cu 
diverse scopuri și rapoartele către instituții/interne.  
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Primăria sectorului 6 București 
Colectarea separată a deșeurilor 

 
 
Instituţia:  
 
Primăria Sectorului 6 București 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Colectarea separată a deșeurilor 
 
Persoană de contact:  
 
Margan Olivia, Director General Comunicare  
 
Parteneri: 
 
Operatorul de salubritate, cetățenii 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Gestionarea deșeurilor devine din ce în ce mai importantă cu fiecare zi, 
pentru societățile moderne. Materialele rezultate din activitățile uzuale pot 
reprezenta o importantă resursă valorificabilă sau un risc asupra sănătății 
oamenilor, mediului și aspectului unui habitat. 

 În Sectorul 6 al Municipiului București, administrația publică locală pune 
accent pe măsuri specifice, prin care managementul deșeurilor să se efectueze în 
mod controlat, organizat și eficient pentru toate părțile implicate. 
 În acest sens, începând cu septembrie 2017, a fost aprobat în Consiliul Local 
al Sectorului 6 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului pubic de 
salubrizare a Sectorului 6 al Municipiului București, care stabilește modalitatea de 
lucru dintre administrația locală, operatorul de salubrizare autorizat și beneficiarii 
(cetățenii și asociațiile de proprietari), ținând cont de prevederile naționale și 
europene privind impactul activităților asupra mediului și prevenirea poluării, cu 
scopul de a trăi într-o comunitate curată, verde. 
 Noțiunea de colectare separată, așa cum este specificată în regulament, se 
referă la: colectarea în cadrul căreia un flux de deșuri este păstrat separat, în 
funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau 
tratarea specifică a acestora. 
 
Problema identificatã: 
 

Lunar, în Sectorul 6 sunt colectate aproximativ 12.000 tone deșeuri și chiar 
dacă țintele de reciclare impuse de Uniunea Europeană au fost atinse, în ultimii doi 
ani, în Sectorul 6, autoritatea locală și-a propus să susțină un ritm accelerat de 
colectare separată a deșeurilor. 
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Țintele naționale pentru următorii ani impun adoptarea unor soluții eficiente 
pentru colectarea separată a deșeurilor, în special la blocurile cu ghenă interioară. 
Astfel, a fost căutată soluția adaptată condițiilor specifice din blocurile cu ghenă 
interioară, iar soluția găsită să reușească să recompenseze fiecare participant, 
exclusiv, după performanțele lui. 

Amenajarea de centre de colectare separată a deșeurilor reciclabile 
reprezintă, de asemenea, o soluție suplimentară, implementată cu succes în acest 
sens.  
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 

Scopul principal al implementării Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureși vizează reducerea impactului negativ al deșurilor asupra mediului și a 
sănătății populației. 

În plan secundar, intrarea în vigoare a acestui Regulament produce efecte 
asupra: 
 Creșterii cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat de la populație, în 

special, de la asociațiile de proprietari; 
 Colectării separate și transportul separat al deșeurilor menajere provenite din 

activitățile comerciale; 
 Colectării și transportului deșurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare/reabilitare; 
 Programului de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice; 
 Programului de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice. 
 
Principalele obiective: 
 

Obiectivele proiectului: 
 

I. Obiectivele cantitative ale proiectului: 
Faza 1 - 25% dintre asociațiile de locatari să intre în proiect: Fază atinsă. 
Avem, la ora actuală, peste 500 din cele 2000 de asociații de proprietari înscrise în 
acest program. 
Faza 2 - 30% din cantitatea totală de deșeuri generată de asociațiile de locatari 
înscrise în program să fie predată separat: Fază atinsă. 
Faza 3 - 100% dintre asociațiile de locatari să intre in proiect. Termen 24 luni. 
Faza 4 - 40% din cantitatea totală de deșeuri generată de utilizatori să fie 
valorificată/reciclată. 
 
II. Obiectivele calitative ale proiectului: 
- 100% dintre utilizatori să fie informați despre colectarea separată. 
- Un grad redus de contaminare (amestecare cu alte deșeuri) a deșeurilor  
reciclabile colectate separat. 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 

Planificarea și activitățile proiectului sunt prezentate printr-o campanie 
continuă de conșientizare, informare, motivare și contractare. 
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Atât autoritatea publică locală, cât și operatorul de salubritate susțin 
campania de prezentare a măsurilor prin care deșeurile pot fi colectate separat. 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă locuitorii Sectorului 6.  
Cum funcționează sistemul de colectare separată în Sectorul 6? Asociațiile de 

proprietari care vor să beneficieze de facilitățile Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului pubic de salubrizare a Sectorului 6 al Municipiului 
București trebuie să încheie un contract cu operatorul de salubrizare autorizat. 

 În baza acestui parteneriat, asociațiile primesc gratuit saci prevăzuți cu cod 
de bare pentru colectarea deșeurilor pe două fracții: umedă și uscată. Sacii galbeni 
vor fi folosiți pentru colectarea deșeurilor reciclabile (fracția uscată): hârtie și 
carton, sticle, plastice și metale. În sacii negri vor fi colectate deșeurile 
biodegradabile (fracția umedă).  

Operatorul de salubrizare este obligat, prin acest regulament, să pună 
gratuit la dispoziția asociațiilor de proprietari și pubelele necesare colectării 
sacilor cu gunoi.  

Gunoiul este ridicat conform unui program stabilit cu asociația sau în 
momentul în care operatorul este sunat de către responsabilul de curățenie. Sacii 
colectați sunt scanați și cântăriți, pentru a putea fi valorificată colectarea 
deșeurilor. Cu cât gradul de colectare separată a deșeurilor este mai mare, cu atât 
asociațiile vor avea un discount mai mare la factura pentru ridicarea deșeurilor 
menajere. Dacă vor depăși pragul de 50% deșeuri colectate corespunzător, astfel 
încât să poată fi reciclate, locatarii vor beneficia de taxă zero la factura de gunoi. 

 
Elemente novatoare: 
 

O puternică mediatizare, în special în mediul online, asigură transparența 
programului și utilizarea eficientă a resurselor - fiind vorba de vizibilitate maximă a 
programului la nivel local și costuri minime. 

 
Lecții învăţate: 
 

Colectarea deșeurilor la sursă nu este suficientă în Sectorul 6. Suplimentar 
față de programul “Taxa Zero”, în sprijinirea colectării separate a deșeurilor și a 
menținerii curățeniei pe domeniul public, au fost amplasate și 12 centre de 
colectare. Aceste centre, strategic poziționate în toate cartierele sectorului, sunt 
deschise de luni până duminică și beneficiază de supravegherea unui angajat al 
operatorului de salubritate, care menține curățenia și ajută cetățenii la sortarea 
deșeurilor reciclabile predate. 
 
Rezultate: 
 

Sectorul 6 a reușit, prin măsurile propuse în Regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciului pubic de salubrizare a Sectorului 6 al Municipiului 
București, să atingă țintele de reciclare impuse de Uniunea Europeană.  
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Dacă în anul 2016, cantitatea de deșeuri depozitată la groapa de gunoi a fost 
redusă cu doar 15%, în anul 2017, Sectorul 6 a atins procentul de 27% (față de ținta 
de 25%). 

Pentru a asigura succesul programului, se urmărește constant atingerea 
obiectivelor propuse la clienții deja înscriși în program, iar prin campaniile de 
informare se așteaptă ca gradul de participare să crească la 100 % (Asociații de 
proprietari) în următoarele 24 de luni.  

În acest moment, taxa stabilită de Consiliul General al Municipiului 
București, pe care un locuitor o achită pentru gunoiul menajer, este de 7,11 
lei/lună. În Sectorul 6, peste 500 de asociații de proprietari, care au intrat în acest 
program, au primit discounturi semnificative la plata facturii pentru ridicarea 
gunoiului. 
 
Descrierea referințelor: 
 

Materiale de informare: panouri outdoor, materiale apărute în mass-media 
tipărită și online, hangere la fiecare ușă. 
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Primăria Comunei Șelimbăr 

Șelimbăr - digitalizare sustenabilă 
 
 
Instituţia: 
 
Primăria Comunei Șelimbăr, județul Sibiu  
 
Numele Bunei Practici: 
 
 Șelimbăr - digitalizare sustenabilă  

Persoană de contact:  
 
Meițescu Daniela – Maria, șef serviciu economic 

Parteneri: 
 
TNT Computers SRL 

Descrierea Bunei Practici: 
 

E-guvernarea reprezintă o interacțiune complexă între societate și 
tehnologie și nu doar un obiectiv sau mit; realitatea, arată faptul că multe țări au 
implementat acest concept și sunt astăzi exemple de succes ale guvernării 
electronice. 

În scopul unei bune guvernări, Primăria Comunei Șelimbăr a înțeles această 
viziune, alegând ca și bună practică soluția CityManager ca răspuns la problemele 
identificate și ca strategie de dezvoltare durabilă. 

Digitalizarea administrației publice reprezintă o condiție sine qua non a 
dezvoltării economice și sociale a întregii societăți, de aliniere la standardele 
internaționale. 

CityManager reprezintă procesul de reinvenţie a sectorului public prin 
digitalizare cu noi tehnici de management al informaţiei, al cărui scop final este 
creşterea gradului de implicare a cetăţenilor şi eficientizarea aparatului 
administrativ. 

CityManager este o soluție smart, bifuncțională în raporturile cetățean și 
funcționar, completă de tip web, funcționând pe platforme mobile iOS(Apple), 
Android (Google) sau Windows (Microsoft). 

Prin CityManager producerea şi consumul de informaţie este cel mai 
important tip de activitate; informaţia este recunoscută drept resursă principală, 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul 
informaţional, împreună cu cel social şi ecologic–un mediu de existenţă a omului. 
Dezvoltarea societăţii informaţionale are impact direct, influenţând 
domeniile:social, economic şi cultural. 

Trecerea la societatea informaţională, prin renunţarea la vechile metode 
clasice „creion-hartie” la varianta on-line, determină şi o reconsiderare a poziţiei 
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funcţionarilor publici faţă de utilizarea noilor metode de lucru, o contribuţie 
importantă la dezvoltarea capacităţii şi eficienţei administraţiei publice. 

 
Inovarea şi creativitatea sunt orizontul nostru în raport cu furnizarea 

serviciilor publice de calitate, care să ofere cetățenilor încredere, să răspundă 
nevoilor, să crească gradul de transparență administrativă. 
 
Problema identificatã: 
 
Primăria Comunei Șelimbăr conform unei analize, identifică următoarele ca fiind 
principalele probleme la nivel local:  
 
 birocraţia excesivă 
 mersul greoi al procedurilor administrative 
 aglomeraţia la ghisee 
 erorile umane 
 lipsa de informare a cetățenilor 
 lipsa transparentei în actul de guvernare 
 costurile ridicate 
 siguranța documentelor, informațiilor și a datelor cu caracter personal 

 
Modelul tradiţional de abordare, a demonstrat din plin necesitatea şi oportunitatea 
unor schimbări fundamentale, determinând astfel instituția noastră să se orienteze 
spre soluții TIC inteligente (tehnologie, informație și comunicație) și care să 
răspundă următoarele nevoi de: 
 
 dezvoltare durabilă 
 modernizare și eficientizare a aparatului administrativ 
 management integrat la nivel instituțional 
 îmbunătățire a serviciilor publice 
 debirocratizare 

        
Primăria Comunei Șelimbăr a optat pentru soluția CityManager ca răspuns la aceste 
provocări, urmărind modelul UE de”guvernare participativă-electronică”. 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 

Primăria Comunei Șelimbăr are ca scop și prioritate să asigure o administrație 
publică modernă, pro-activă, transparentă, eficientă, eficace și economă. 

Strategiile de reformă utilizate, identifică măsurile pentru asigurarea 
modernizării, optimizării procesului decizional, îmbunătăţirii managementului 
resurselor umane şi a gradului de colectare a creanţelor bugetare locale. 

Planurile de modernizare aplicate sunt să urmărească exploatarea la maximum 
a facilităţilor oferite de noua tehnologie informatică, iar prin implementarea 
acestora, să se permită cetăţenilor acces mai uşor la informaţii, posibilităţi pentru 
formularea de sugestii, reclamaţii, noi căi de luptă împotriva fraudei, mai multă 
transparenţă a actului de administrare. 

Sporirea eficienţei serviciilor, creşterea transparenţei instituţionale şi a 
gradului de satisfacţie a cetăţeanului este în deplin acord cu obiectivele României 
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în relaţia cu Uniunea Europeană în domeniul reformei şi modernizării 
administrative. 

Acest plan de acțiuni de dezvoltare durabilă, reformă administrativă, de 
îmbunătăţire și modernizare a capacității administrative se încadrează în 
obiectivele de guvernare asumate prin Strategia de consolidare a administrației 
publice 2014-2020, elaborată de către Cancelaria Primului Ministru și Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Instituția Primăriei Șelimbăr a identificat nevoia de reformă administrativă 
locală prin TIC și a astfel a ales soluția de e-guvernare CityManager. 
 
Principalele obiective: 
 
 creșterea eficienței costurilor și rentabilitatea serviciilor publice, 
 asigurarea accesului la informaţia oficială și digitalizarea serviciilor publice, 
 optimizarea resurselor materiale şi umane şi a timpului necesar prestării 

serviciilor, 
 îmbunătățirea relațiilor dintre funcționarul public și cetățean, 
 simplificarea procedurilor administrative, 
 dezvoltarea infrastructurii informaţionale, 
 creşterea nivelului de pregătire al angajaţilor publici în domeniul TIC, 
 întărirea capacității administrative, 
 consolidarea democrației și ameliorarea corupției, 
 restructurarea profundă la nivel local în scopul modernizării și digitalizării 

instituționale, 
 cooperarea administrației cu societatea civilă privind identificarea și 

gestionarea problemelor din spațiul public, 
 transparența actelor administrative, 
 instituirea unui sistem modern, eficient, tehnologizat și transparent de 

guvernare, 
 asigurarea securității și a confidențialității, 
 promovarea dezvoltării continue. 
 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 

Pentru a putea satisface așteptările cetățenilor Comunei Șelimbăr au fost luate 
în calcul următoarele resurse: 
 Conectivitatea și infrastructura tehnologică performantă 
 Resursele umane competitive și responsabile 
 Resursele financiare 
 Viziunea de ansamblu și conectarea departamentelor interne pentru o structură 

organizatorică eficientă și implicată 
 Instruirea personalului 
 Parteneriat public și privat 

Pilonul pe care s-a construit acest nou sistem administrativ și digitalizat este 
reprezentat de TIC. 

Soluția CityManager, oferă cetățeniilor acces la informație, precum și 
posibilitatea de a efectua tranzacţiile de oriunde și oricând. 

Pentru autorităţile publice tehnologia aduce avantajele clasice ale 
disponibilităţii, informaţia pe site fiind oferită 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. 
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Site-ul web al Primăriei Șelimbăr (www.primariaselimbar.ro) integrat cu soluția 
CityManager asigură funcționalitatea și dezvoltarea bunei practici. 

Implementarea unui sistem modern TIC aparține resurselor umane, concomitent 
cu resursa financiară pentru a avea angajaţi competenţi, motivaţi şi integri, în 
vederea îmbunătăţirii relaţiei cu cetăţenii, a mediul economic şi totodată cu 
celelalte autorităţi. 

Gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare, colectarea creanţelor 
bugetare, reprezentarea intereselor autorităţii în raport cu cetățenii comunei, 
joacă un rol important în procesul de strategie și management al instituției. 

Totodată, pentru a avea parte de un sistem informatic calitativ, operațional și 
performant, conducerea instituției se află mereu într-un proces de dezvoltare 
continuă pentru a asigura calitatea tehonologiei informației prin folosirea unor 
sisteme IT de performanță hardware și software, de interacționare cu celelalte 
sisteme manageriale. 

Derularea acestei reforme administrative actuale și continue necesită o abordare 
coerentă și coordonată cu procesul decizional, cu instruirea resursei umane, TIC, 
cu procesele interne, cu calitatea serviciilor publice, prin transparență și inovație. 

Planul de acțiuni adoptat de către Primăria Comunei Șelimbăr are în vedere 
următoarele principii pentru realizarea dezvoltării durabile: 
 transparenţă în furnizarea de informaţii şi servicii publice, 
 accesul egal, nediscriminatoriu, la informaţii şi servicii publice, 
 eficienţa utilizării fondurilor publice, 
 confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului datelor cu 

caracter personal- GDPR, 
 garantarea disponibilităţii informaţiilor şi a serviciilor publice. 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 

Activitatea zilnică din cadrul Primăriei Șelimbăr este acum una simplificată, 
aducând beneficii nu doar funcționarului public și instituției publice, ci și 
cetățeanului, care se bucură pe deplin de drepturile civice și servicii publice 
moderne disponibile în mediul online. 

Durata de implementare a soluției CityManager în cadrul Primăriei a fost 
scurtă, întrucât experiența și colaborarea de succes cu mediul privat (TNT 
Computers SRL) a fost una eficientă și profesionistă, fără întreruperi de activitate 
sau disfuncționalități. 

Activitatea desfășurată a avut ca rezultat crearea unui sistem de lucru 
simplificat și integrat care a făcut ca personalul intern sa fie mai încrezător, mai 
optimist, mai sociabil în relația cu cetățeanul, datorită timpului câștigat prin 
digitalizare și prin adoptarea unor metode de lucru moderne și debirocratizate. 
Serviciile publice și managementul public se bazează pe performanța oferită de 
soluția CityManager și pe calitatea resurselor umane care deservesc comunitatea 
locală. 
Câteva dintre beneficiile aduse de acest management instituțional digitalizat 
prin soluția implementată în Comuna Șelimbăr sunt: 
 îmbunătățirea activității administrației publice 
 îmbunătățirea accesului cetățenilor la informație datorită serviciilor publice 

disponibile online 

http://www.primariaselimbar.ro/
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 creșterea satisfacției cetățenilor prin mai multe servicii orientate către nevoile 
lor 

 o furnizare rapidă a serviciilor publice 
 simplificarea procedurilor administrative 
 îmbunătățirea condițiilor de muncă și satisfacția funcționarilor  
 reducerea costurilor rezultate pin adoptarea unui mod de lucru digitizat. 
 
       Managementul public reprezintă preocuparea față de calitatea serviciului 
public oferit, dar și față de satisfacția cetățeanului. Acesta, presupune alocarea 
productivă a resurselor, în paralel cu respectarea procedurilor menite să asigure 
echitatea în furnizarea bunurilor publice. 
În planul de acțiuni adoptat sunt avute în vedere și acțiuni de implementare și 
promovare a soluției de e-guvernare la nivel local, de a căror implementare sunt 
responsabile instituțiile și autoritățiile locale prin informare, educație și transfer 
de know-how. 
 
     Datorită schimbărilor tehnologice, economice, sociale și politice la nivel 
conceptual și global importanţa comunicării eficiente între cetățeni şi guvernanţi 
devine un factor mai mult decât esențial pentru consolidarea regimurilor 
democratice prin acceptarea unui nou tip de guvernare și anume așa-numita 
„guvernare deschisă”. 
    Beneficiile aduse de soluții inteligente TIC în sfera interacțiunii cetățean-
instituție publică și devoltarea durabilă a administrației publice locale sunt, 
exemplificate prin soluția CityManager, soluție implementată în Primăria Comunei 
Șelimbăr din anul 2016. 
 
    Comunicarea cu cetățenii comunei se bazează în prezent pe următoarele 
facilități datorită implementarii acestei soluții inteligente de e-guvernare, astfel 
amintim următoarele: 
 
 digitalizarea interacțiunii dintre instituție publică-cetățean 
 posibilitatea solicitării de documente online 
 depunerea documentelor online pe Primaria Online fără a mai fi necesară 

deplasarea la ghișee 
 semnalarea problemelor de pe orice dispozitiv de tip smartphone 
 acces în tip real la informații de interes public 
 cetățenii pot achita amenzi, impozite si taxe online 
 cetățenii sunt informați în momentul depunerii cererilor -de documentele 

necesare fără a mai fi nevoie de mai multe drumuri la ghișee 
 

       Provocările actuale ale comunităților mici și mijlocii pot fi gestionate prin 
conceptul de guvernare locală digitalizată. Drept urmare instituția Primăriei 
Șelimbăr și-a îndreptat toate eforturile spre obținerea unui grad înalt de calitate a 
serviciilor publice și de modernizare a aparatului administrativ propriu. 
       Pentru a se adresa acestor provocări, sectorul public trebuie să fie deschis 
tuturor, să colecteze cele mai bune practici, să colaboreze cu alte instituții din 
țară și din afară pentru a reuși o schimbare socială durabilă. 
 

http://www.citymanager.online/
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Soluția CityManager, sprijină această reformă administrativă, folosind 
tehnologiile informației și comunicării în trei mari domenii pentru a asigura o 
dezvoltare durabilă: 
 
 îmbunătățirea proceselor: e-Administration, administrația electronică 

(reducerea costurilor operaționale,simplificarea procedurilor interne, 
managementul performanței.) 

 conectarea cetățenilor: e-Citizens și e-Services (informarea cetățenilor, 
îmbunătățirea serviciilor publice, implicarea comunității în alertarea 
problemelor din spațiul public). Această conexiune începe prin publicarea 
informației și continuă prin interacțiune (primirea și afișarea informațiilor de la 
cetățeni), încheindu-se în faza tranzacțiilor online; 

 interacțiuni cu exteriorul: e-Society (activitate mai bună cu afacerile, 
dezvoltarea comunităților, construirea de parteneriate public-privat). 

 
         Aceste noi facilități puse la dispoziția cetățeanului și afacerilor, au accelerat 
dezvoltarea tuturor zonelor din comuna Șelimbăr. Pentru că societăţile actuale, 
moderne se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologiile digitale, devine evident 
faptul că aceste tehnologii impun schimbări sociale și de sistem pentru a putea fi 
utilizate cu succes în beneficiul comunităţilor. 
 

Valorile care stau la baza dezvoltării durabile a administrației locale din 
comuna Șelimbăr sunt: 

 
 Inovația, 
 Eficiența, 
 Tehnologia, 
 Transparența, 
 Profesionalismul, 
 Predictibilitatea, 
 Receptivitatea la nevoile cetățenilor. 

 
Elemente novatoare: 
 
 semnalare probleme din spațiul public oricând și de oriunde, chiar și de pe 

telefonul mobil  
 https://www.primariaselimbar.ro/raporteaza-o-problema/ 
 depunere documente/cereri online la orice oră 
 https://www.primariaselimbar.ro/primaria-online/ 
 primirea soluționării cererilor automat pe email, poștă sau la sediul instituției 
 înregistrarea automată a diverselor certificate/documente fără implicarea 

funcționarului public 
 plata de impozite, taxe și amenzi online la orice oră direct pe site-ul primăriei 

(fără necesitatea deplasări la ghișee și stat la cozi) 
 https://www.primariaselimbar.ro/plateste-amenda-online/ 

https://portal.primariaselimbar.ro:4430/autentificare.aspx  
 informarea cetățenilor în timp real privind stadiul documentelor depuse 
 https://www.primariaselimbar.ro/verifica-stadiul-documentelor/  
 registratură electronică automata/simplificarea muncii funcționarului public 

https://www.primariaselimbar.ro/raporteaza-o-problema/
https://www.primariaselimbar.ro/primaria-online/
https://www.primariaselimbar.ro/plateste-amenda-online/
https://portal.primariaselimbar.ro:4430/autentificare.aspx
https://www.primariaselimbar.ro/verifica-stadiul-documentelor/
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 eliberarea de autorizații/certificate automat 
 respectarea normelor GDPR prin asigurarea siguranței fluxului de documente și a 

datelor personale stocate și arhivate în platforma CLOUD- Microsoft 
 

Există deja o masă tot mai mare de utilizatori educaţi pentru accesarea 
serviciilor publice electronice disponibile, ceea ce contribuie la interacţiunea cu 
succes prin mijloacele electronice între administraţia publică şi cetăţeni și 
modernizarea interacțiunii. 

 
În acest context, elementele inovatoare sunt metode reale de îmbunătăţire a 

calităţii serviciilor publice şi de satisfacere în timp util a cerinţelor. 
 

Lecții învăţate: 
 

Utilizarea tehnologiei ca şi liant între comunitate şi administraţia publică 
reprezintă soluția de viitor ce va simplifica dialogul dintre cetăţean–instituţie 
publică, eliminând timpul petrecut la ghişeele diverselor departamente 
administrative. 

 
Prin utilizarea solutiei CityManager, entitatea a obținut rezultate cuantificabile 

ce le putem considera exemple și lecții învățate, astfel: 
 

 Funcționarul public este atenționat de expirarea valabilității oricărui document 
online în timp real, 

 Fluxul documentelor în institutie are fluiditate, 
 Reducerea timpului petrecut de cetățeni la coada la ghisee, 
 Reducerea costurilor operationale cu 30% annual, 
 24% din veniturile Primăriei sunt colectate prin intermediul sistemului online de 

plăti electronice, 
 20% din contribuabili utilizează serviciile online dupa 1 an si 6 luni de la 

implementare, 
 20% reducerea costurilor cu taxe poștale; comunicarea cu cetățenii se 

realizează pe platforma CityManager, 
 Timpul necesar pentru depunerea unei cereri online a fost redus la 3 minute, 
 Costurile de mentenanță a echipamentelor IT a scăzut cu 30%. 

 
Din perspectiva pilotării bunelor practici, suntem determinați să dezvoltăm 

serviciile pentru cetăţeni prin oferirea de informaţii de calitate, consistente şi 
actuale, în forme cât mai prietenoase oricărui cetăţean, precum şi crearea 
instrumentelor necesare participării active la deciziile administrative care îi 
privesc, astfel încât să devenim o comunitate evolutivă, inovativă și 
participativă. 
 
Rezultate: 
 

Procesul dinamic de reformare, inovare și democratizare a instituției noastre 
prin soluții integrate de dezvoltare durabilă aduce actul de guvernare locală prin 
optimizarea și creșterea calității serviciilor publice, mai aproape de cel mai 
important beneficiar al său: CETĂȚEANUL. 
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Primăria Șelimbăr, adaptată la noile realități și a erei tehnologice dobândește 
prin experiență statutul de administrație publică locală: 
 Deschisă și transparentă, 
 Proactivă și inovatoare, 
 Flexibilă și responsabilă, 
 Integrată în rețelele parteneriale, 
 Obiectivă să responsabilizeze membrii comunității, 
 Orientată spre finalitate 

 
Prin această inițiativă integrată de dezvoltare durabilă, se elimină progresiv 

barierele administrative inutile, facilitând dezvoltarea serviciilor publice în spațiul 
public online. 

Primăria comunei Șelimbăr are la bază o infrastructură inteligentă care permite 
construirea unui sistem digital integrat de servicii. O parte importantă a acestui 
sistem digitalizat este reprezentată de flexibilitatea și abilitatea de integrare a 
diverselor platforme într-un amplu sistem electronic care oferă transparență și 
care este în continuă dezvoltare. 

 
Rezultatele amintite mai sus, obținute la nici 2 ani de la implementarea soluției 

CityManager în Primăria Comunei Șelimbăr, ne determină pe noi ca reprezentanți 
locali să continuăm această inițiativă pentru a găsii mai departe noi soluții în 
colaborare cu promotorii conceptului de smart city. 

În cazul Primăriei comunei Șelimbăr, alegerea acestei soluții – CityManager- 
reprezintă deschiderea față de realitatea zilelor noastre, integrarea tehnologiei în 
cadrul serviciilor publice și angrenarea instituției în trendul tehnologizării. 

Colaborarea între administrația publică și antreprenori în sfera soluțiilor 
inteligente reprezintă un demers necesar de dezvoltare și adaptare la noul trend 
global și anume conceptul de smart city.  

Succesul accesării tehnologiei pentru dezvoltarea durabilă a Primăriei comunei 
Șelimbăr a fost recunoscut la nivel internațional prin realizarea unui studiu de 
caz în colaborare cu Microsoft privind e-guvernarea locală și considerat o 
poveste de success reală în raport cu transformarea administrației publice din 
România. 

O administrație publică inteligentă nu înseamnă doar o administrație care 
ia decizii pentru comunitatea pe care o reprezintă, ci înseamnă un ecosistem 

viu ce implică utilizarea tehnologiei pentru creșterea calității serviciilor 
oferite și dezvoltarea continuă în beneficiul cetățenilor! 
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Consiliul județean Sibiu 
Strategia Judeţului Sibiu de Reducere a Emisiilor de CO2 

pentru perioada 2016 – 2023 
 
 
Instituţia:  
 
Consiliul Județean Sibiu 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Strategia Judeţului Sibiu de Reducere a Emisiilor de CO2 pentru perioada 2016 – 
2023 
 
Persoană de contact:  
 
Oana Popa, director executiv 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 
Obiectivele “Strategiei Județului Sibiu de reducere a emisiilor de CO2 pentru 
perioada 2016 – 2023” vizează în principal următoarele direcții de acțiune: 
 reducerea cererii de energie 
 utilizarea mai eficientă a energiei în toate tipurile de activități umane 
 promovarea sistematică a unui management adecvat în utilizarea energiei 
 producerea energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat potențial 
 conservarea resurselor naturale 
 utilizarea durabilă a combustibililor fosili 
 transport durabil 
 management performant al deșeurilor 
 creșterea suprafețelor de spații verzi și păduri 
 planificarea teritoriului 
 utilizarea achizițiilor publice ecologice 
 promovarea parteneriatului public-privat 
 informarea și  motivarea cetățenilor, a companiilor și a altor părți interesate la 

nivel județean cu privire la modul de utilizare a energiei în mod eficient 
 dezvoltare acapacității administrative de implementare a strategiei 
 
 
Problema identificatã: 
 

Context: Sectorul clădirilor este responsabil pentru cea mai mare pondere a 
consumurilor energetice (aprox. 40% din total consumuri) și deci cu cel mai mare 
potenţial de economisire la nivelul administraţiilor locale. 

Directiva europeană 31/2010 privind performanţa energetică a clădirilor, Planul 
de acţiune pentru eficienţă energetică, stabilesc niveluri ridicate de performanţă 
energetică - în special în cazul clădirilor publice - și măsuri ferme de reducere a 
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consumurilor specifice de energie care să conducă până în 2020 la atingerea ţintei 
de reducere cu 20% a consumului final de energie. 

Ca măsuri de intervenţie sectorul clădirilor vizează: anveloparea clădirilor - 
pentru a minimiza pierderile de căldura, sistemele de producţie/distribuţie a 
căldurii/apei calde, a ventilării/climatizării aerului interior, precum și utilizarea 
energiei electrice în clădiri. De asemenea, pentru clădiri mai pot fi implementate 
proiecte pentru producerea energiei din surse regenerabile de energie. 
 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 

Consiliul Judeţean Sibiu este puternic angrenat în realizarea unor politici de 
dezvoltare durabilă a judeţului, acordând o atenţie majoră îmbunătăţirii calităţii 
vieţii cetăţenilor din judeţul Sibiu. 

Energia este un element esential al dezvoltării durabile, prin urmare eforturile 
depuse pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este produsă şi consumată 
reprezintă o prioritate a Consiliului Judeţen Sibiu, care şi-a asumat un rol activ în 
promovarea eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie şi implicit în 
combaterea efectelor încălzirii globale. 

Aceasta strategie a fost intocmita pentru a analiza si fundamenta depunerea de 
proiecte in domeniul eficientei energetice in cadrul POR 2014-2020. 
În cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1. Operaţiunea 
B - Clădiri Publice, Consiliul Judeţean Sibiu în calitate de solicitant şi proprietar al 
infrastructurii, intenţionează să depună o serie de proiecte care vizează creşterea 
eficienţei energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari. 

 
Principalele obiective: 
 
Obiectivele "Strategiei Judeţului Sibiu de reducere a emisiilor de CO2 pentru 

perioada 2016 - 2023µ vizează în principal următoarele direcţii de acţiune: 
 

 reducerea cererii de energie 
 utilizarea mai eficientă a energiei în toate tipurile de activităţi umane 

promovarea sistematică a unui management adecvat în utilizarea energiei 
producerea energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat 
potenţial, conservarea resurselor naturale 

 utilizarea durabilă a combustibililor fosili 
 transport durabil 
 management performant al deşeurilor 
 creşterea suprafeţelor de spaţii verzi şi păduri 
 planificarea teritoriului 
 utilizarea achiziţiilor publice ecologice 
 promovarea parteneriatului public-privat 
 informarea şi  motivarea cetăţenilor, a companiilor şi a altor părţi interesate 

la nivel judeţean cu privire la modul de utilizare a energiei în mod eficient 
 dezvoltare acapacităţii administrative de implementare a strategiei. 
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Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 
Valoarea de 95.776,00 lei fără TVA, ca valoare estimativă pentru achiziţionarea 

serviciilor de întocmire Judeţeană de reducere a emisiilor de CO 2 pentru Judeţul 
Sibiu pentru perioada 2016-2023. 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 
Pentru întocmirea acestei strategii, a fost realizată o procedură de selecție în 

urma căreia a fost semnat un contract de prestări servicii. A fost întocmită o 
Strategie Judeţeană de reducere a emisiilor de carbon pentru Judeţul Sibiu pentru 
perioada 2016-2023 cu Fundaţia TERRA Milenium III. ( Durata contractului -  12 luni, 
din care - 3 luni pentru predarea documentaţiei  şi - 9 luni perioadă de eventuale 
răspunsuri la clarificări ale finanţatorului). 

 
Elemente novatoare: 
 
Au fost depuse proiecte în urma analizei consumurilor de gaz și curent în 

clădirile publice din Județul Sibiu. 
 

Lecții învăţate: 
 
La nivel orizontal, experiența dobândită în urma implementării proiectului va fi 

transferată către alte instituții publice interesate de implementarea de proiecte cu 
finanțare nerambursabilă.   

Activitățile proiectului vor fi dezvoltate si perfecționate și vor servi drept 
exemple de bună practică la nivel local/regional și național.  

La nivel vertical, transferul va fi realizat prin punerea la dispoziția tuturor celor 
interesați a metodelor și instrumentelor folosite în implementarea proiectului. În 
acest sens se urmărește popularizarea proiectului, ca exemplu de buna practică. 
Integrarea instituțională a rezultatelor proiectului/strategiei, la nivelul instituției 
solicitantului va avea loc dupa încetarea finanțarii. Solicitantul intenționează să 
folosească experiența dobândită prin intermediul proiectului/strategiei  în vederea 
dezvoltării de noi proiecte viitoare. 

Consiliul Judeţean Sibiu a căpatat o bogată experiență în implementarea de 
proiecte cu  diverse finanțări din fonduri europene și nu numai. Anii de activitate 
au însemnat o dezvoltare permanentă și o creștere a capacității de a crea și a 
menține servicii de calitate. 
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Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi 
Sprijin pentru implicarea femeilor din mediul rural din județul Iași în 

dezvoltarea durabilă 
 

 
 
Instituţia:  
 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi 
 
Numele Bunei Practici: 
 
Sprijin pentru implicarea femeilor din mediul rural din județul Iași în dezvoltarea 
durabilă 
  
Persoană de contact:  
 
Apetroaie Camelia, consilier superior 
 
Parteneri: 
 
Autorități locale 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 
Buna Practică propusă de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi constă în 
acţiuni care au condus la implementarea unor soluţii integrate pentru femeile din 
spaţiul rural al judeţului Iaşi pentru dezvoltarea durabilă, respectiv: 
 identificarea şi diseminarea unor acţiuni publice şi derulate în parteneriat 

destinate dezvoltării comunităţilor rurale marginalizate (prin educaţie, ocupare 
şi antreprenoriat); 

 colaborarea cu reprezentanţi ai societăţii civile privind adoptarea unor soluţii 
viabile în perspectiva dezvoltării durabile; 

 popularizarea unor iniţiative şi măsuri pentru crearea de locuri de muncă 
pentru femeile din spaţiul rural al judeţului Iaşi, considerat ca fiind grup 
vulnerabil; 

 cunoaşterea şi popularizarea  unor iniţiative pentru îmbunătăţirea 
responsabilizării Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Iaşi şi a altor actori 
locali (administraţie locală, forme asociative, Grupuri de Acţiune Locală, 
instituţii de învăţământ liceal şi universitar). 

 
Acţiunile organizate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi sunt: 
 întâlniri pentru informare şi consiliere; 
 cursuri de calificare pe meserii, 
 cursuri de instruire pentru măsurile de dezvoltare rurală și dezvoltarea 

afacerilor în mediul rural; 
 schimburi de experienţă; 
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 seminarii şi simpozioane; 
 târguri pentru micii producători; 
 colaborări cu adminstrația locală, instituțiile de cercetare și învățământ, 

Grupurile de Acțiune Locală, asociații; 
 promovarea și mediatizarea exemplelor de bună practică. 

 
Acțiunile desfășurate au avut ca rezultate pentru femeile din comunele 
județului Iași: informarea și consilierea pe teme de interes, participarea la cursuri 
de calificare și/sau instruire, inițierea unor afaceri, accesarea fondurilor europene, 
accesarea ajutorului de minimis pentru cultivare tomate în spații protejate, 
participarea la schimburi de experiență, valorificarea producției la târgurile 
organizate pentru micii producători, reprezintă grup țintă în alt proiect privind 
valorificarea  producției. 
 
Problema identificatã: 
 

În activitățile de informare și consiliere prin metode interactive s-au identificat 
problemele și dificultățile întâmpinate de femeile din comunele județului Iași. 

Problemele identificate la femeile în mediul rural din județul Iași sunt: 
 Lipsa calificării în meseriile din mediul rural 
 Instruirea redusă privind domeniile de interes 
 Implicarea redusă a femeilor în activitățile comunităților 
 Inexistența unor structuri asociative pentru femei 
 Posibilitățile reduse de valorificare a produselor (în special piețe orășenești) 
 Neimplicarea pentru atestarea unor produse tradiționale ca variantă de 

valorificare la prețuri mai avantajoase (în județul Iași până în anul 2017 nu a 
existat niciun produs tradițional atestat după noile reglementări legislative). 

 Lipsa încrederii în sine și în sprijinul instituțional. 
Problemele au fost identificate de specialiștii Direcției pentru Agricultură 

Județene Iași în cadrul acțiunilor organizate, dar și de către participantele la 
aceste acțiuni. 
 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

 
Scopul Bunei Practici se încadrează în documentele programatice ale Comisiei 

Europene și ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură 
(FAO), care evidențiază rolul crucial al femeilor din mediul rural. Peste 45% din 
forța de muncă din fermele familiale pe plan mondial este formată din femei, iar în 
unele părți ale lumii (Africa, Asia), reprezintă 60%. 

 Aceasta arată că femeile  din mediul rural necesită condiții de dezvoltare a 
capacităților lor, cu acces adecvat  și egal la resurse financiare, servicii și 
oportunități. 

Comisia Europeană și FAO, alături de Federaţia Internaţională a Producătorilor 
Agricoli (IFAP) și Asociaţia Mondială a Femeii din Rural (ACWW) au identificat 
accesul limitat pe plan mondial al femeilor din mediul rural la elementele cheie 
productive: pământ, apă, credit, tehnologie și informație. 

Agenda 2030 reconsideră egalitatea ca fundament pentru dezvoltare 
sustenabilă. 
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Strategia FAO consideră necesar schimbul de informații pentru rezultate 
concrete în zone multiple: practici agricole sustenabile, alimentație, educație, 
rezidență și protecție socială. Toate acestea  generează relații echitabile și 
creșterea încrederii în sine a femeilor și în calitățile lor de leadership. 

Documentele programatice evidențiază necesitatea acordării suportului tehnic 
pentru femeile din mediul rural din toate țările. Ele reprezintă elementele cheie 
pentru schimbare în eradicarea foametei, sărăciei și în creșterea nivelului de trai. 
 
 
Principalele obiective: 
 
Principalele obiective stabilite prin Buna Practică sunt: 
 calificarea femeilor din mediul rural pentru creșterea calității resursei umane; 
 instruirea femeilor din mediul rural privind  accesarea fondurilor europene și a 

celor guvernamentale, pe baza identificării și promovării politicilor de 
dezvoltare locală şi regională; 

 organizarea activităților în comunități în colaborare cu adminsitrația locală, 
ONG și membrii comunităților pentru promovarea mecanismelor de 
implementare a parteneriatului administraţie – cetăţeni – societate civilă; 

 consiliere pentru înființarea structurilor asociative, valorificarea produselor și 
atestarea produselor tradiționale prin promovarea eficienţei şi eficacităţii 
iniţiativelor şi practicilor destinate atragerii resurselor;   

 creșterea încrederii femeilor din mediul rural în calitățile proprii și în sprijinul 
instituțional, prin cunoaşterea şi popularizarea poveştilor de succes despre 
dezvoltarea durabilă la nivel local, regional şi al instituţiei. 

 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 
Resurse umane: 

La implementarea Bunei Practici au participat specialiștii Direcției pentru 
Agricultură Județene Iași din Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA, 
respectiv Compartimentul de formare profesională, promovare și elaborare 
proiecte, alături de reprezentanții partenerilor, menționați ulterior la capitolul 
Implementarea Bunei Practici – activităţi. 

O menționare trebuie făcută pentru membrii comunităților care și-au adus 
aportul voluntar la activități, pentru organizarea unor standuri, expoziții și 
participare la întâlnirile de informare și consiliere. 

Specialiștii Direcției pentru Agricultură Județene Iași au pregătire în 
domeniile agronomie, horticultură, economie agrară, mecanizare, medicină 
veterinară, zootehnie, juridic, management, marketing, comunicare. 

Personalul implicat în Buna Practică are experiență în organizarea 
activităților de informare, consiliere și consultanță, a cursurilor de calificare și 
instruire, în mediatizarea informațiilor și popularizarea noutăților și rezultatelor 
pozitive înregistrate în județul Iași, în organizarea unor structuri asociative și 
colaborare cu diverși parteneri în diverse proiecte. 

Ca urmare a activității desfășurate în cadrul Bunei Practici, ulterior au 
existat mai multe solicitări pentru informare și consiliere, calificare și instruire, 
diversificarea tematicii și multiplicarea activităților în alte comunități cu alte 
grupuri de femei. 
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Resurse materiale:  
A fost utilizată logistica necesară de la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, 
respectiv de la autoritățile locale pentru organizarea activităților:  
 calculatoare; 
 imprimante; 
 flipchart; 
 video proiector; 
 mijloace de transport pentru deplasări.  
Resurse financiare:  0 
Buna Practică nu a avut un buget individualizat pentru activitățile desfășurate. 
Contribuțiile privind mijloacele utilizate au fost comune, din partea Direcției 
pentru Agricultură Județene Iași, respectiv a partenerilor. 
 
Resurse informaționale: 
Au fost utilizate informații din surse oficiale naționale și europene, privind 
tematica specifică pentru fiecare activitate: fonduri europene, sprijin 
guvernamental, legislație, tehnologii,  variante de valorificare a produselor, 
proiecte implementate de alte asociații, dar cu impact și în comunitățile cuprinse 
în Buna Practică, au fost elaborate lucrări cu informații și exemple de bună 
practică din județul Iași și din țară, s-au elaborat broșuri pentru participanții la 
întâlniri cu informații legislative. 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 
Durata Bunei Practici: 
Activitățile prezentate prin Buna Practică au fost organizate în perioada 2016 – 
2018.  
Activități: 
Având în vedere ponderea populației de sex feminin în spațiul rural din județul Iași 
de 50% din total populație feminină din județ, identificarea cauzelor de 
neimplicare în activitățile economice / sociale a acesteia, precum și oportunitățile 
existente, Buna Practică a Direcției pentru Agricultură Județene Iași (în perioada 
2017 – 2018), respectiv a  Camerei Agricole Județene Iași (în anul  2016) a constat 
în următoarele activități: 
 identificarea comunităților cu pondere semnificativă de persoane de sex 

feminin, populație activă, respectiv populație neocupată, șomeri, repartizarea 
pe grupe de vârstă și nivel de învățământ; 

 stabilirea unor tematici privind fondurile europene, respectiv sprijinul 
guvernamental pentru femeile din  comunitățile rurale identificate; 
oportunitățile pentru calificarea / recalificarea în domeniile actuale; 

 alegerea unor metode de lucru: informare în masă, consiliere și consultanță de 
grup și individual,  prezentare de exemple de bune practice din România și din 
județul Iași; 

 organizarea unor acțiuni de informare de grup, a unor întâlniri individuale, 
formarea unor echipe de lucru pentru identificarea concretă a unor activități 
posibil de realizat în aceste comunități (activități economice: cultivare culturi 
diversificate, produse procesate, atestare produse tradiționale și valorificarea 
lor; activități sociale: colaborare cu școli, cu centre de zi pentru bătrâni); 
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 organizarea unor  deplasări pentru cunoașterea unor exemple de bună practică 
din alte comunități rurale din alte județe; 

 promovarea activităților realizate de femeile din județul Iași ca rezultat al 
actualei Bune Practici cu efect de multiplicare în alte comunități și / sau în alte 
proiecte, prin acțiuni în alte comune, la cursurile pentru producătorii agricoli 
organizate de  Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, în mass – media, prin 
standuri de prezentare a produselor, prin Grupurile de Acțiune Locală.  

 
Tipurile de activități desfășurate sunt: 
 cursuri de calificare pe meserii, 
 cursuri de instruire pentru măsurile de dezvoltare rurală și dezvoltarea 

afacerilor în mediul rural; 
Cursurile au fost organizate în Iași, la sediul Direcției pentru Agricultură 

Județene Iași. 
 schimburi de experiență: organizate în comunele județului Iași, respectiv în 

județele Neamț și Suceava; 
 seminarii și simpozioane: organizate în comunele  identificate inițial, la Iași, 

respectiv în alte comune, la solicitarea autorităților locale sau a Grupurilor 
Locale de Acțiune. 

 târguri pentru micii producători: organizate la Iași, iar un grup își valorifică 
produsele prin comenzi pe internet, respectiv în cadrul altui proiect 
(www.roadesimerinde.ro). 

 colaborări cu adminstrația locală, instituțiile de cercetare și învățământ, 
Grupurile de Acțiune Locală, asociații; 

 promovarea și mediatizarea exemplelor de bună practică. 
Comunitățile cu pondere semnificativă de persoane de sex feminin în care au fost 
realizate acțiuni sunt: Butea, Strunga, Bălțați, Miroslava, Gorban, Ruginoasa, 
Popești. 
Partenerii pentru activitățile menționate au fost: 
 autorități locale: Primăriile din comunele Butea, Strunga, Bălțați, Ruginoasa, 

Miroslava, Gorban, Popești – colaborare la întâlnirile de informare și consiliere, 
la sărbătorirea Zilei Mondiale a Femeii în Mediul Rural; 

 instituții de învățământ universitar, liceal, gimnazial: USAMV Iași, Liceul 
Agricol Miroslava, Școala Generală Bălțați - întâlniri de informare privind 
fondurile europene și produsele tradiționale; 

 instituții de cultură: Centrul Cultural Comuna Ruginoasa – organizare întâlniri 
de informare și pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Femeii în Mediul Rural; 
Căminul Cultural Comuna Butea - întâlniri de informare privind 
antreprenoriatul pentru femei și pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Femeii în 
Mediul Rural; 

 Grupul de Acțiune Locală  Stejarii Argintii și Centrul de Mediere și Securitate  
Alimentară Iași - întâlniri de informare privind fondurile europene, produsele 
agroalimentare românești, exemple de valorificare a produselor și identificarea 
grupului țintă pentru proiectul:,, Roade și       merinde ";  

 Asociația Grupul de Acțiune Locală   Belcești – Focuri - organizare întâlniri de 
informare și pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Femeii în Mediul Rural; 

 Centrul de zi pentru bătrâni Bălțați: întâlnire pentru sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Femeii în Mediul Rural și expoziție de produse croșetate și împletite 
de membrele centrului; 
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 Fundația World Vision România, Filiala Iași - întâlnire de informare pentru 
elevi privind activități și surse de finanțare, exemple de bună practică; 

 Asociația Tinerilor din Comuna Bălțați și Asociația Femeilor din Comuna 
Miroslava: acțiuni de promovare comunități și proiecte. 

Management: 
Activitățile prezentate în Buna Practică sunt realizate în anul 2016 de specialiștii 
Camerei Agricole Județene Iași, iar în perioada 2017 – 2018 de specialiștii Direcției 
pentru Agricultură Județene Iași (aceleași persoane și același tip de activități) - 
Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA, respectiv Compartimentul de 
formare profesională, promovare și elaborare proiecte, ca urmare a reorganizării 
realizate conform: 
- Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri 

aflate în subordinea/ coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Ordinului nr. 2340 R din 30.12.2016 privind preluarea personalului din cadrul 

(...) și ale camerelor agricole județene, structuri care se desființează, pe noile 
funcții care se înființează în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene 
potrivit Legii nr. 157/2016. 

Comunicare: 
Activitățile prezentate în Buna Practică au fost promovate prin materiale de 
informare, pe site – urile instituțiilor organizatoare, în presa locală (printată și on – 
line), la posturile de radio și televiziune locale și naționale. 

 
Elemente novatoare: 
 
Activităţile propuse prin buna practică au depăşit cadrul stabilit prin Programul 
anual de activitate pentru activitatea de consiliere, consultanţă şi formare 
profesională desfăşurat de DAJ Iaşi, cu accent pe: 
- latura practică şi interactivitate între participante la acţiuni; 
- formare de echipe şi lucrul în echipă; 
- identificarea problemelor şi a soluţiilor de către grupul ţintă (femeile din 

comunităţile rurale din judeţul Iaşi); 
- organizarea unor vizite şi schimburi de experienţă; 
- prezentarea exemplelor de bună practică implementate de asociaţii, fundaţii; 
- completarea tematicii la cursurile de calificare şi instruire cu exemple practice 

din activitatea desfăşurată de femeile din spaţiul rural, idei de afaceri 
generatoare de venituri; 

- organizarea unor evenimente locale: seminarii, întâlniri, expoziţii de produse 
proprii, acordare de diplome de merit  pentru femei (sărbătorirea Zilei Mondiale 
a Femeii din Mediul Rural, a Zilei Educaţiei, a Zilei Persoanelor în Vârstă) prin 
colaborare între femeile din comunitate, administraţie locală,   ONG – uri, 
instituţii de învăţământ, Centre de zi pentru bătrâni ) - comunele Butea, 
Strunga, Ruginoasa, Bălţaţi; 

- reactivarea unor activităţi în comunitate – cuptoare pentru produse de patiserie 
cu utilizare publică şi organizarea unor evenimente de sărbătorire a persoanelor 
în vârstă (comuna Gorban); 

- mediatizarea realizărilor femeilor din comunităţile rurale prin radio şi TV locale 
şi naţionale. 
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Lecții învăţate: 
 
- Informarea și consilierea femeilor din mediul rural reprezintă activități 

inportante, dar trebuie susținute cu exemple concrete, practice, la care să 
participe persoanele care manifestă interes, dar care au nevoie de mai 
multă încredere în forțele proprii. Exemplu: schimbul de experiență realizat 
cu doamnele din comuna Butea în județele Iași, Neamț, Suceava. 

- Cunoștințele și experiența din cadrul bunei practici au fost diseminate în cadrul 
altor acțiuni de informare și consiliere cu alte grupuri din comunele județului 
Iași, iar rezultatele obținute au reprezentat în unele cazuri baza unor 
demersuri pentru inițierea activităților economice de către alte persoane. 
Exemple: femei din alte comune ale județului care au accesat fonduri 
europene, au început cultivarea de tomate în spații protejate sau își valorifică 
produsele printr-o rețea creată în cadrul altui proiect. 

- Promovarea și mediatizarea unor activități organizate cu și pentru femeile din 
unele comune din județul Iași, au determinat interes și multiplicarea bunei 
practici și în alte comune, au avut ca rezultat solicitări ale Grupurilor de 
Acțiune Locală pentru diverse colaborări și prezentări ale unor rezultate, au 
determinat implicarea și a altor servicii publice de a continua organizarea 
acțiunilor pe plan local. Exemple: acțiuni organizate în comuna Miroslava 
pentru Local Hub, acțiune în comuna Butea organizată de către reprezentanta 
Căminului cultural cu sprijin instituțional și al unei asociații. 

 
Rezultate: 
 
Rezultate aşteptate:  
 calificarea/instruirea a 50 femei; 
 atestarea primului produs tradițional în județul Iași; 
 accesarea ajutorului de minimis de 20 femei; 
 valorificarea produselor la târguri de către 10 femei; 
 creşterea gradului de încredere a femeilor prin activităţi economice şi sociale; 
 creşterea încrederii femeilor în sprijinul instituţional (Direcția pentru 

Agricultură Județeană Iaşi).  
 
Rezultate obţinute: 
 20 de femei din comunele Bîrnova, Miroslava, Popeşti, Erbiceni, Leţcani şi-au 

valorificat produsele la târgurile organizate de Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Iaşi; 

 135 femei din comunele judeţului Iaşi au absolvit în perioada 2016 – 2018 
cursurile de calificare organizate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi 
(în  perioada 2017 – 2018) / Camera Agricolă Judeţeană Iaşi (în anul 2016) în 
meseriile de apicultor, lucrător în creşterea animalelor, lucrător în cultura 
plantelor, legumicultor) din totalul de 332 absolvenţi (40%); 

 45 femei din comunele judeţului Iaşi au absolvit cursuri de instruire organizate 
de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi pentru Agro – mediu şi climă, 
respectiv Agricultură ecologică; 

 20 femei din comuna Butea au participat la schimburi de experienţă privind 
formele asociative (în Comuna Cristeşti, jud. Iaşi), procesarea legumelor - 
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fructelor (Comuna Brusturi, jud. Neamţ) şi atestarea produselor tradiţionale 
(Com. Şcheia, jud. Suceava); 

 21 femei au accesat ajutorul de minimis pentru tomate în spaţii protejate de 
3000 euro/an (18% din totalul de 117  beneficiari la nivelul judeţului Iaşi în anul 
2017) şi 41 femei (20% din totalul de 204 producători înscriși în anul 2018); 

 5 produse tradiţionale au fost atestate de către femei din comunele Bârnova 
și Moțca în anul 2017 - primele produse atestate în judeţul Iaşi, respectiv 3 
produse tradiţionale în anul 2018 (din comunele Moţca şi Butea); 

 producătoare din comuna Butea a beneficiat de consiliere pentru 
valorificarea produselor şi deschiderea unui magazin propriu în spaţiul 
închiriat de la primărie; 

 înfiinţarea Asociaţiei Femeilor din Mediul Rural Olga Strurza Comuna 
Miroslava, judeţul Iaşi și implicare în viaţa comunităţii prin ajutorarea unor 
persoane în vârstă, familii cu venituri foarte mici și consultații medicale pentru 
100 de persoane din satele Cornești, Proselnici și Vorovești; 

 5 producătoare își valorifică produsele prin coșuri livrate acasă 
consumatorilor din municipiul Iași, prin Proiectul ,, Roade și merinde ". 

 
Descrierea referințelor: 
 
Buna Practică prezentată are la bază următoarele referințe:  
 Rapoarte privind desfăşurarea activităţilor de consultanţă, extensie şi 

formare profesională în anii 2016, 2017 și semestrul I 2018. Sunt 
prezentate extrase cu activitățile care se referă la proiectul prezentat la 
ANFP. 

Aceste rapoarte conțin informații concrete privind: 
- cursurile organizate (de calificare pe meserii, de instruire pe tematici): număr 

cursuri, perioada, număr absolvenți / cursanți;  
- activitățile organizate (tip de activitate, tematică, locul desfășurării, 

organizatori și colaboratori, număr participanți);  
- materiale audio – vizuale, emisiuni radio și tv; 
- alte activități și colaborări. 
 
 Lucrări elaborate și prezentate la manifestări în colaborare cu cercetarea   

Pentru perioada 2016 – 2017 sunt atașate următoarele materiale: 
- invitație și program manifestare; 
- rezumatul lucrării; 
- material de informare elaborat ca urmare a participării la manifestare.  
Pentru anul 2018 este atașată invitația la sesiunea științifică. 
 Lucrări elaborate și prezentate la manifestări în comunele județului Iași 

pentru Ziua Mondială a Femeii în Mediul Rural 
Sunt atașate următoarele materiale: anunț, invitație. 
 Informații mass – media: sunt prezentate materialele audio-vizuale, 

emisiunile radio și emisiunile tv (tematică, dată, program) în centralizator 
anual. 

 Fotografii şi materiale în format Word cu informații mass – media. 
Sunt menționate numai cele care se referă la proiectul prezentat la ANFP. 
 Materiale de informare pentru colaborări ale Direcției pentru Agricultură 

udețene Iași pentru alte proiecte. 
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 Materiale în format Word cu prezentarea unor activități și rezultate 
(informații și fotografii). 

 Date statistice – Direcția Județeană de Statistică Iași, sunt prelucrate și 
prezentate în lucrarea: ,, Implicarea femeilor în dezvoltarea comunităţilor 
rurale şi în promovarea alimentaţiei  sănătoase" la Institutul de Cercetări 
Economice   și Sociale Iași în anul 2017 (lucrare atașată în format pentru 
publicare). 

 Broșuri elaborate pentru acțiunile organizate în comunele județului Iași 
(atașate în format Word și fotografii). 

 
Link-uri: 
 
http://www.radioiasi.ro/stiri/regional/foto-primele-doua-produse-traditionale-
atestate-la-iasi-prezentate-public-la-directia-agricola/ 
https://www.bzi.ro/primul-producator-traditional-din-iasi-isi-prezinta-produsele-
foto-video-619170 
https://www.youtube.com/watch?v=IWBv6E2tNFQ   
https://www.facebook.com/InfinitTv.ro/videos/1769369979802761/?hc_ref=ARQ9g
OZNhcMla1gJ7ZrOyRExZREdeqLaMt3t7QzVu99sLdXnqk1t6t1YkgiQaYzM4 
Comuna Bălțați, Iași 
https://www.agro-tv.ro/iasi-ziua-femeii-din-mediul-rural-celebrata-la-gorban/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radioiasi.ro/stiri/regional/foto-primele-doua-produse-traditionale-atestate-la-iasi-prezentate-public-la-directia-agricola/
http://www.radioiasi.ro/stiri/regional/foto-primele-doua-produse-traditionale-atestate-la-iasi-prezentate-public-la-directia-agricola/
https://www.bzi.ro/primul-producator-traditional-din-iasi-isi-prezinta-produsele-foto-video-619170
https://www.bzi.ro/primul-producator-traditional-din-iasi-isi-prezinta-produsele-foto-video-619170
https://www.youtube.com/watch?v=IWBv6E2tNFQ
https://www.facebook.com/InfinitTv.ro/videos/1769369979802761/?hc_ref=ARQ9gOZNhcMla1gJ7ZrOyRExZREdeqLaMt3t7QzVu99sLdXnqk1t6t1YkgiQaYzM4
https://www.facebook.com/InfinitTv.ro/videos/1769369979802761/?hc_ref=ARQ9gOZNhcMla1gJ7ZrOyRExZREdeqLaMt3t7QzVu99sLdXnqk1t6t1YkgiQaYzM4
https://www.facebook.com/pages/Comuna-B%C4%83l%C8%9Ba%C8%9Bi-Ia%C8%99i/111199132233795
https://www.agro-tv.ro/iasi-ziua-femeii-din-mediul-rural-celebrata-la-gorban/
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Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iași 
Soluţii digitale în activitatea de lucru cu publicul 

a celui mai mare S.P.C.L.E.P. din România 
 

Instituţia:  
 
Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iași 
 
Numele Bunei Practici:  
 
Soluţii digitale în activitatea de lucru cu publicul a celui mai mare S.P.C.L.E.P. din 
România 
 
Persoană de contact:  
 
Marius-Constantin Bodoga 
 
Parteneri: 
 
Primăria Municipiului Iaşi, Curierul de Iaşi, Webmagnat SRL Iaşi, MobilPay 
Bucureşti, AndanImpex Focşani 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Implementarea soluţiilor digitale permite gestionarea eficientă a activităţii de 
lucru cu publicul la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor* Iaşi şi consolidarea procesului de digitalizare la nivelul administrației 
publice locale. 

Din dorinţa de a eficientiza timpul cetăţenilor, de a simplifica procedurile și din 
necesitatea de a oferi metode alternative de lucru cu publicul am fost printre 
pionierii digitalizării unui serviciu public, experimentând alternative novatoare în 
domeniu. 

Elementele acestui amplu proces de digitalizare a activităţii de lucru cu publicul 
au fost primite cu încredere şi real interes de către cetăţeni, pe fondul dezvoltării 
accelerate a tehnologiilor de comunicare prin utilizarea dispozitivelor smart.    

Prin aceste măsuri am gestionat eficient afluxul de cetăţeni care s-au adresat 
serviciului nostru, datele statistice confirmând acest aspect printr-o creştere cu 
40% a numărului de cereri soluţionate.   

Pe linie de evidenţă a persoanelor, Direcţia deserveşte locuitorii municipiului 
Iaşi şi ai altor 26 de comune arondate, în total o populaţie activă de peste 570.000 
de locuitori. În funcţie de acest indicator, suntem cel mai mare Serviciu Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din România. 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Iaşi denumit 
„Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi(DLEP)” a fost înfiinţat prin 
Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 572/2004, ca o instituţie cu personalitate 
juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, prin reorganizarea 
Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu şi a Serviciului de Evidenţă 
Informatizată a Persoanei, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
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Problema identificatã: 
 

Numărul foarte mare de cetăţeni arondaţi prin lege serviciului nostru şi 
creşterea continuă a populaţiei deservite pe linie de stare civilă pe fondul 
procesului de migrare din judeţele limitrofe cât şi din Republica Moldova au 
generat necesitatea identificării unor măsuri concrete pentru facilitarea accesului 
la servicii publice de calitate.    
Principalele aspecte derivate din problema identificată au fost: 
 
- aglomerarea serviciului public cauzată atât de insuficienţa spaţiului, dar mai 

ales de lipsa unor sisteme electronice de gestionare a fluxului de cetăţeni; 
- timpul mare de aşteptare la depunerea şi soluţionarea cererilor pentru obţinerea 

actelor şi la punctul de încasare a taxelor; 
- numărul mare de persoane fără acte de identitate în termen de valabilitate. 
 
 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 
 
 simplificarea/ încurajarea accesului cetăţenilor în vederea punerii în legalitate 

pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă; 
 gestionarea eficientă şi la înalte standarde a unui flux mare de cetăţeni care 

accesează serviciul public; 
 asigurarea condiţiilor optime în desfăşurarea activităţii de lucru cu publicul prin 

amenajarea corespunzătoare a spaţiilor, fără ghişee opace, cu iluminare 
suficientă şi condiţii civilizate de lucru; 

 creşterea numărului de cereri soluţionate şi reducerea numărului de persoane cu 
acte de identitate expirate sau fără acte de stare civilă; 

 îndeplinirea misiunii Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi de a acţiona 
în interesul  legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi 
autorităţilor statului; 

 
Principalele obiective: 
 
 identificarea unui ansamblu de soluţii IT/smart în vederea îndeplinirii misiunii 

serviciului public;  
 eficientizarea timpului alocat de cetăţeni pentru obţinerea unui act de stare 

civilă sau identitate;  
 simplificarea procedurilor de preluare şi eliberare a documentelor;  
 gestionarea afluxului zilnic de cetăţeni(minim 800 de persoane) cu scopul 

asigurării unor servicii de calitate, în condiţii de operativitate; 
 prevenirea aglomerării sau suprasolicitării activităţii de lucru cu publicul prin 

implementarea unor module de programare online; 
 asigurarea unor metode alternative de plată în sistem electronic pe platforma 

ghiseul.ro sau gsm(plată prin SMS); 
 informarea cetăţenilor prin intermediul unui sistem electronic dinamic de afișaj. 
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Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 
 
 Resurse umane alocate - 10 salariaţi ai Direcţiei; 
 Resurse materiale - 1 sistem electronic de ticketing, 10 PC, 5 imprimante, 4 

ecrane tip LED pentru afişaj informativ video, 1 server; 
 Resurse financiare - 18.000 lei. 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 
 
Promovarea soluţiilor digitale s-a realizat în etape, după cum urmează: 
 
 lansarea siteului www.dlep-iasi.ro a contribuit la îmbunătăţirea interacţiunii cu 

cetăţenii, asigurarea unui feedback în timp real, fiind uşor de accesat şi 
structurat pe domenii principale de interes(informaţii, acte necesare, tipizate 
pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă) - durata 3 luni; 

 implementarea primului birou-pilot de programare online a cetăţenilor în scopul 
obţinerii unui nou act de identitate. Astfel persoana selectează data şi ora la 
care doreşte să se prezinte la ghişeul special amenajat şi în intervalul rezervat 
să poată depune cererea. Prin implementarea acestei aplicaţii am urmărit 
eliminarea timpilor de aşteptare pentru cetăţean; accesul se face la ora 
programată, direct la biroul ales fără alte formalităţi (durata 3 luni);  

 lansarea celui de-al doilea birou pentru programarea online în activitatea de 
evidenţă a persoanelor ca urmare a succesului probat de feedbackul cetăţenilor 
care au utilizat această soluţie(durata o lună); 

 mutarea sediului într-un spaţiu nou, modern şi structurat funcţional pe principiul 
front/back office, cu zonă de aşteptare şi informare separată de zona de 
preluare cerere şi imagine; permite gestionarea unui număr mult mai mare de 
cetăţeni(durata 3 luni);    

 implementarea unui sistem performant de ticketing pentru gestionarea fluxurilor 
de persoane cu scopul asigurării funcţionării simultane a 6 birouri destinate 
preluării solicitărilor şi 2 pentru eliberarea actelor de identitate(durata 2 luni) – 
permite preluarea a minim 60 de cereri pe oră; 

 monitorizarea timpilor de aşteptare, a numărului de bonuri de ordine eliberate 
şi accesul la birou pe baza unui anunţ audio-video; 

 dezvoltarea siteului prin introducerea a două module noi de programare online 
specifice activităţii de stare civilă: transcrierea actelor de stare civilă şi 
rezervarea datei şi orei de oficiere a căsătoriei civile(durata 2 luni); 

 updatarea platformei online în vederea asigurării unui număr mai mare de 
aplicanţi pentru programările online. A fost redus intervalul alocat unei persoane 
de la 10 la 5 minute fapt ce a condus la dublarea numărului de intervale 
disponibile(durata 2 luni); 

 lansarea biroului nr.3 pentru programarea online în activitatea de evidenţă a 
persoanelor ce a permis programarea unui număr de 150 de persoane pe 
zi(durata o lună); 

 înrolarea taxelor specifice activităţilor de stare civilă şi evidenţa persoanelor pe 
platforma online www.ghiseul.ro(durata 2 luni), ca alternativă la plata clasică la 
casierie; 

 instalarea unui sistem dinamic(ecrane tip LED) de afișaj şi informare a 
cetăţenilor ce permite succesiunea fişierelor foto-video(durata 3 luni); 
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 posibilitatea de plată de pe telefonul mobil, printr-un simplu SMS(durata 3 luni). 
 

Fiecare etapă din procesul de implementare a soluţiilor digitale la nivelul 
DLEP Iaşi a fost prezentată pe toate canalele massmedia locale şi naţionale prin 
conferinţe de prezentare şi comunicate de presă. 

 
Elemente novatoare: 
 

Reforma digitală iniţiată în cadrul SPCLEP Iaşi a avut la bază creşterea 
accelerată a dezvoltării tehnologice. 
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), aproape 70% dintre 
persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani din România, echivalentul a 10,6 milioane 
de utilizatori, au folosit internetul, în  anul 2016. 
  Potrivit unui studiu al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aproximativ 36% din gospodăriile din 
România deţin o tabletă sau mai multe, 73% au cel puțin un smartphone, iar 55% 
laptopuri. 
 posibilitatea programării online a datei şi orei de acces la un serviciu 

public-depunerea cererii pentru un nou act de identitate 
În contextul actual, resursa cea mai importantă-timpul, devine tot mai 

limitată. Cele mai multe servicii s-au transferat în mediul online(plăţi, solicitări, 
comerţ, etc) iar sistemul idealist de ghişeu unic s-a dezvoltat timid fapt ce conduce 
la timpi mari de aşteptare pentru accesul la un serviciu public. În acest sens, am 
implementat sistemul de programare online a datei şi orei la care cetăţeanul să 
acceseze serviciul public complementar celui clasic, direct la sediu. 
 posibilitatea de plată a taxelor online sau prin SMS 

Plata la casierie a trebuit dublată de metode noi precum plata cu cardul pe 
platforma securizată ghiseul.ro, fără costuri pentru client şi cea mai simplă, 
accesibilă şi rapidă formă de a achita un serviciu online prin SMS.  
 posibilitatea viitorilor miri, de a-şi alege cu un an înainte ora şi ziua când 

va fi oficiată căsătoria civilă 
 
Cel mai fericit moment trebuie planificat din timp astfel încât succesiunea 

evenimentelor să fie perfectă. Din acest motiv, cunoaşterea orei oficierii cununiei 
civile cu mult timp înainte reprezintă un avantaj. 
Statistic, pentru peste 97% din căsătoriile oficiate la Serviciul de stare civilă Iaşi 
data şi ora au fost programate online. 
 facilitarea accesului la serviciul public pe baza sistemului de ordonare şi 

dirijare a cetăţenilor 
Numărul mare de persoane înregistrate zilnic la serviciul nostru fac din 

sistemul de ticketing un “must-have”. În primul rând, acest sistem asigură o 
eficiență operațională şi contribuie la distribuirea în mod echitabil a sarcinilor de 
lucru alocate personalului responsabil de activitatea de lucru cu publicul, dar și în 
monitorizarea eficientă a activității și productivității. 
În acelaşi timp, creşte satisfacţia clienţilor şi a personalului, prin reducerea 
timpului real de aşteptare precum şi a timpului de aşteptare perceput, crează un 
mediu relaxat şi, cel mai important pentru cetăţeni, stabileşte un proces controlat 
şi echitabil de aşteptare. 
 sistem dinamic(ecrane tip LED) de afișaj şi informare a cetăţenilor 



101 

 

Panourile clasice de informare a cetăţenilor au fost înlocuite cu ecrane 
smart TV, pe tehnologie LED, cu diagonala de 140 cm, ce rulează mesaje audio-
video, tutoriale utilizare programări online, plată sms/online, acte necesare sau 
orice alt mesaj specific.  Avantajele soluţiei implementate sunt interfaţa user 
friendly, modul dinamic de transmitere a informaţiei şi actualizarea în timp real de 
către managementul serviciului.  

 
Lecții învăţate: 
 
 necesitatea de a căuta, identifica şi implementa permanent soluţii smart, în 

consonanţă cu nevoile cetăţenilor şi pentru creşterea performanţei 
managementului serviciului public; 

 preluarea şi/sau perfecţionarea unor modele de bună practică, în funcţie de 
oportunitatea acestora;  

 utilizarea feedbackului cetăţenilor, ca barometru principal, în dezvoltarea 
oricăror soluţii novatoare; 

 perfecţionarea lucrătorilor Direcţiei în scopul utilizării eficiente a noilor 
tehnologii. 

 
Rezultate: 
 
 Facilitarea accesului la serviciul public şi creşterea numărului de cereri 

procesate;  
 Creşterea cu 40% a numărului de cereri procesate în raport cu situaţia anterioară 

implementării serviciilor electronice; 
 Majorarea numărului de aplicanţi la modulelor de programare online; 
 Cele trei module de programare online au înregistrat peste 210.000 de cereri; 
 Creşterea gradului de încredere şi satisfacţie a cetăţenilor la adresa serviciului 

public; 
 Utilizarea alternativă a tuturor metodelor de plată şi decongestionarea 

punctelor de încasare; 
 Zilnic, înregistrăm plata taxelor pe toate palierele aflate la dispoziţia 

cetăţenilor(casierie, SMS, online); 
 Simplificarea activităţii de lucru cu publicul, pe fondul creşterii populaţiei 

deservite. 
 
Link-uri: 
 
http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/60905-dlep-iasi-a-lansat-
un-nou-proiect-iesenii-pot-plati-prin-sms-eliberare-cartii-de-identitate 
http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/54284-s-a-dat-startul-
programarilor-online-a-casatoriilor-pentru-2018-la-starea-civila-din-iasi 
http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/56468-aproape-200-000-
de-ieseni-si-au-obtinut-actele-programandu-se-on-line  

http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/60905-dlep-iasi-a-lansat-un-nou-proiect-iesenii-pot-plati-prin-sms-eliberare-cartii-de-identitate
http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/60905-dlep-iasi-a-lansat-un-nou-proiect-iesenii-pot-plati-prin-sms-eliberare-cartii-de-identitate
http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/54284-s-a-dat-startul-programarilor-online-a-casatoriilor-pentru-2018-la-starea-civila-din-iasi
http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/54284-s-a-dat-startul-programarilor-online-a-casatoriilor-pentru-2018-la-starea-civila-din-iasi
http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/56468-aproape-200-000-de-ieseni-si-au-obtinut-actele-programandu-se-on-line
http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/stiri-video/item/56468-aproape-200-000-de-ieseni-si-au-obtinut-actele-programandu-se-on-line


  Pilonul III
 

Consultarea publică - 
premisă pentru funcționalitatea
 mecanismelor codecizionale
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PREZENTAREA CAZURILOR DE BUNĂ PRACTICĂ1 

 

Consultarea publică - premisă pentru funcționalitatea mecanismelor 
codecizionale 

  

 

 

 

 

                                                           
1 În ghid sunt prezentate toate bunele practici înscrise în competiţie. 
 

Pilonul 3 

Consultarea publică reprezintă unul dintre elementele-cheie care 
diferențiază o administrație modernă, centrată pe nevoile cetățenilor, de o 
administrație specifică statelor totalitare, în care deciziile veneau de la 
„centru” și erau fundamentate pe o voință arbitrară, străină cetățenilor. 
Indiferent de abordări, forma de consultare și metodele utilizate (întrunire, 
referendum, sondaj, interviu etc.), consultarea cetățenilor conferă adevărata 
legitimitate deciziei, care nu este o legitimitate formală (bazată exclusiv pe 
norme și autoritate), ci una reală, izvorâtă din voința cetățenilor și, evident, în 
acord cu normele juridice și sociale. Conceptul de transparenţă a procesului 
decizional derulat în instituţii se referă la asigurarea accesului cetăţenilor la 
documentele gestionate de acestea, precum şi la consultarea cetăţenilor cu 
privire la adoptarea unor reglementări. Pe lângă participarea activă a 
cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative, consultarea în context codecizional nu se rezumă 
la dimensiunea normativă, ci aduce interesul comunităţii în prim-plan prin 
implicarea cetăţenilor în iniţiative privind modernizarea instituțiilor și a 
serviciilor publice. Funcționalitatea mecanismelor codecizionale trebuie 
abordată dintr-o perspectivă integrată (transparență și consultare în alegerea 
alternativelor, implicare în decizie, transparență în promovarea rezultatelor 
obținute, inițierea de consultări privind soluțiile de îmbunătățire continuă și de 
asigurare a sustenabilității) în vederea: 

  restabilirii și construirii încrederii între administraţia publică şi cetăţeni; 
  furnizării unui suport administrației în demersurile acesteia de identificare 
a nevoilor comunităţii; 
  canalizării dialogului (colectivități locale – administrație publică) către 
consens şi nu către conflict. 
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Instituţia Prefectului judeţul Timiş 
“Europarlamentar pentru o zi” –promovarea implicării tinerilor 

în dialogul cu autoritățile, în vederea cunoașterii  rolului 
administraţiei publice ca actor central ce declanşează mecanisme  

de colaborare cu cetăţenii 
 

Instituţia:  

Instituţia Prefectului judeţul Timiş 

Numele Bunei Practici:  

“Europarlamentar pentru o zi” – promovarea implicării tinerilor în dialogul cu 
autoritățile în vederea cunoașterii  rolului administraţiei publice ca actor central 
ce declanşează mecanisme de colaborare cu cetăţenii 
 
Persoană de contact: 

Mihaela Boran, şef serviciu 

Parteneri: 

Partenerii proiectului: Fundația Student Plus – Europe Direct Timisoara (lead 
partner),  
Parteneri locali: Instituția Prefectului - Județul Timis, Consiliul Județean Timiș, 
Universitatea Politehnica – Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, 
Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe 
ale Comunicării, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Institutul Intercultural 
Timișoara 
 
Descrierea Bunei Practici: 
 

Fiecare instituție publică trebuie să adopte în activitate modele care să vină 
în sprijinul cetățenilor. Cetățenii trebuie să fie ascultați și respectați în relația cu 
administrația publică și, totodată, trebuie implicați în procesul de îmbunătățire a 
ofertei și a calității serviciilor publice care le sunt oferite. O administrație publică 
eficientă trebuie să fie orientată către cetățean și către nevoile acestuia.  

Tinerii sunt viitorul unei națiuni, iar educarea acestora în spiritul 
democrației participative, al respectului față de valorile europene și crearea 
contextului pentru implicarea lor în procesul democratic este esențială. 

Educația are un rol foarte important în formarea personalității și dezvoltarea 
pe plan social a oamenilor.  

Instituția Prefectului județului Timiș a oferit suportul instituțional pentru 
promovarea accesului la educație prin susținerea unor modele de educație care 
exced sistemul educațional tradițional. 
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În baza convențiilor de colaborare încheiate cu universități din județul 
Timiș, în cadrul instituției, în fiecare an, fac practică un număr semnificativ de 

studenți. În urma discuției cu studenții s-a 
constatat că aceștia nu cunosc atribuțiile 
instituțiilor publice și modul de relaționare 
cu cetățenii. 

În perioada 6–9 martie 2018, tineri din 
Timișoara (elevi și studenți din cadrul 
universităților și instituțiilor de învățământ 
partenere) s-au aflat față în față cu 

autoritățile, în cadrul primului dialog tineri – decidenți din cadrul proiectului 
„Europarlamentar pentru o zi: Structuri de sprijin pentru implicarea tinerilor în 
procesul legislativ”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. La 
realizarea acestui eveniment, o contribuție importantă a avut-o Instituția 
Prefectului județului Timiș în calitate de partener al Fundației Student Plus – 
Europe Direct Timisoara.  

Evenimentul organizat la Timișoara a avut ca principale activități simularea 
Parlamentului European şi dialogul între tineri şi autorități. 

 
 

Problema identificatã: 

Tinerii români se simt din ce în ce mai puțin reprezentați și simt că vocea lor 
nu este luată în calcul. Acest lucru se observă și în rata scăzută de participare la 
procesul democratic, atât la alegerile locale/ naționale, cât și la cele europene.  

Conform Sondajului eurobarometru “European Youth: Participation in 
Democratic Life”, anterior ultimelor alegeri europarlamentare, majoritatea 
respondenților (15-30 ani) nu ar lua niciodată în considerare o candidatură politică în 
oricare dintre alegeri, iar principalul motiv pentru a nu vota este credința că nu pot 
schimba nimic.  

Tinerii nu se implică în luarea deciziilor, consideră că nu sunt consultaţi în 
luarea deciziilor, deşi acestea îi privesc în mod direct, în calitate de cetăţeni. 

O altă problemă identificată este lipsa de informare cu privire la funcționarea 
instituțiilor publice și rolul administraţiei publice ca actor central ce declanşează 
mecanisme de colaborare cu cetăţenii. 
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Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

Scopul: Crearea unui context favorabil implicării tinerilor prin informare, formare 
si dialog.  
Documente programatice:  
Programul de Guvernare 2018-2020,  
Capitolul POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR 
Îmbunătățirea actului de guvernare și a serviciilor publice, predictibilitate, 
transparență și e-Guvernare prevede că Guvernul susține creșterea gradului de 
consultare și participare în rândul tinerilor, transparența procesului de achiziții 
publice, promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice 
Programul Erasmus+ care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, 
tineret și sport pentru perioada 2014-2020, având drept obiective dezvoltarea 
competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor 
oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. 
 
Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018). Această strategie 
are două obiective principale: 

• crearea unui număr mai mare de oportunități egale pentru toți tinerii în 
educație și pe piața forței de muncă; 

• încurajarea participării active a tinerilor în societate. 
Aceste obiective ar trebui îndeplinite prin promovarea dialogului între 

tineret și factorii de decizie pentru a spori cetățenia activă, a încuraja integrarea 
socială și a asigura includerea tinerilor în formularea politicilor publice naționale și 
ale UE. 
 

Principalele obiective: 

 Creșterea conștientizării si participării civice a tinerilor implicați în activitățile 
proiectului; 

 Creșterea interesului tinerilor pentru politică și alegeri. 
 O mai bună informare a tinerilor cu privire la funcționarea instituțiilor publice 

și rolul administraţiei publice ca actor central ce declanşează mecanisme de 
colaborare cu cetăţenii. 
Motivarea tinerilor pentru a continua să se implice în programe de voluntariat 

și acțiuni ale grupurilor de tineret ce vizează adoptarea de măsuri și propuneri 
legislative în domeniul tineretului la toate nivelurile de decizie: local, național, 
european. 
 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

 Calculator 
 Imprimantă 
 Consumabile 
 Materiale informative  
 Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, aflată în Palatul Administrativ 
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Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

 
Principalele activități ale proiectului 
 Simularea activităţii din cadrul Parlamentului European şi realizarea dialogului 

între tineri și autorități; 
 Crearea unei rețele locale/ naționale de instituții și aleși care sprijină 

participarea tinerilor la procesul democratic; 
 Crearea unui instrument online (portal web) al e-participării tinerilor, care să 

ofere spațiul pentru dialog între tineri și autorități și resurse pentru cetățenii și 
instituțiile/ organizațiile interesate de promovarea și susținerea acestui proces; 

 Realizarea unei consultări online – min 1000 de tineri respondenți – pe tema 
măsurilor de stimulare și implicare a tinerilor în procesul decizional la nivel 
local, național, european. 

 
Perioada de implementare 
1 septembrie 2017 – 28 februarie 2019 

Pe parcursul a 18 luni, vor fi realizate Dialoguri Tineri – Autorități și o 
cercetare. Aceasta va evalua situația actuală a participării tinerilor la actul 
democratic și va colecta propunerile lor de acțiuni ce trebuie întreprinse la nivel 
local, regional, național și chiar european. Propunerile tinerilor și rezultatele 
cercetării vor fi însumate într-o Cartă Albă ce va fi prezentată autorităților. 
 
Programul evenimentului “Europarlamentar pentru o zi” organizat la Timișoara 
în perioada 6-9 martie 2018 a fost următorul: 

 
În perioada 6 – 9 martie, tineri din Timișoara (elevi și studenți din cadrul 
universităților și instituțiilor de învățământ partenere) s-au aflat față în față cu 
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autoritățile (reprezentanți ai Parlamentului European, Parlamentului României, 
Instituției Prefectului Județului Timiș, Consiliului Județean Timiș, Inspectoratului 
Școlar Județean Timiș și ai Universităților din județ), în cadrul primului dialog 
tineri – decidenți din proiectul „Europarlamentar pentru o zi: Structuri de sprijin 
pentru implicarea tinerilor in procesul legislativ”, finanțat de Uniunea Europeană 
prin programul Erasmus+.  
 
Ziua 1: Informare – 6 martie 2018 
În deschidere, au luat cuvântul: 

• Președintele Consiliului Județean Timiș 
• Subprefectul Județului Timiș 
• Asistent al unui deputat în Parlamentul European  
• Inspector Școlar General Adjunct 
• Prodecan al Facultății de Management în Producţie şi Transporturi 

 
Au urmat dialog si prezentări susținute de: 

• Președintele Comisiei economice din cadrul Consiliului Județean Timiș 
• Expertul pentru minoritatea romă în cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Timiș 
• Directorul Executiv al Federației YMCA Romania 
• Lector Universitar în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Director 

al Departamentului de Științe Politice 
• Lector Universitar în cadrul Universității de Vest din Timișoara 

 
Ziua 2: Formare – 7 martie 2018 
Ziua a doua, cea a dezvoltării competențelor pentru o cultură democratică, a avut 
sesiuni în plen și ateliere în paralel: gândire critică și combaterea știrilor false, 
competența interculturală, competențe civice, competențe financiare,competențe 
sociale, competențe digitale  
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Ziua 3: Simulare – 8 martie 2018 
Simularea procedurii legislative a PE 
Comisii de specialitate: 

• Tineret 
• Educație 
• Economică 
• Socială 
• Sănătate 

 
 
Ziua 4: Dialog – 9 martie 2018 
Masa rotundă  a dialogului 
În cea de-a patra şi ultima zi a evenimentului timișorean, membri ai Parlamentului 
României, ai autorităților locale (reprezentanți ai  Instituției Prefectului Județului 
Timiș, Consiliului Județean Timiș) și ai instituțiilor de învățământ din Timişoara le-
au răspuns tinerilor la propunerile concrete formulate de aceștia: restructurarea 
curriculei, extinderea programului-pilot privind masa caldă, finanțarea unor 
proiecte de educație non-formală pentru școli și licee vizând dezvoltarea 
competențelor civice ale tinerilor. 
La finalul zilei, tinerilor participanți li s-au acordat certificatele YOUTHPASS de 
recunoaștere a competențelor dobândite prin activitățile de educație non-formală. 
INVITAȚI 
La dialog au participat: 
 Vicepreşedinte al Senatului 
 Vicepreşedinte al Camerei Deputaților 
 Deputați în Parlamentul României 
 Deputat al Forumului Democrat al Germanilor din România 
 Vicepreşedintele Consiliului Județean Timiș 
 Prorector al Universității de Vest 
 Conferențiar  în cadrul Universității Politehnica 
 Asistent al unui deputatului în Parlamentul European  
 Inspector proiecte europene în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș 

 
 
Elemente novatoare: 

 
Utilizarea unei serii de elemente, metode și instrumente novatoare în 

domeniul educației altele decât cele promovate de sistemul educațional 
tradițional, respectiv: 
 Instrumente de educație non formală. Dialogurile cu tinerii s-au bazat pe 

metode participative, astfel că, la finalul evenimentului, tinerii participanți au 
intrat în posesia certificatului european YOUTHPASS, de validare a 
competențelor dobândite prin activitățile de educație non-formală. 

 Parteneriatul ca instrument de responsabilizare socială, ridicarea calității 
serviciilor oferite,  satisfacerea unor interese generale și realizarea unor 
obiective importante pentru instituție și comunitate. 
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Lecții învăţate: 
 
Colaborarea respectiv parteneriatul cu instituții publice și diferite entități 

beneficiare este una dintre soluțiile viabile pentru rezolvarea unor probleme de 
interes general ale comunității. 

Sistemul de educație non–formală se desfăşoară în afara școlii, în absența 
unui curriculum formal stabilit la nivel național şi presupune implicarea voluntară și 
participarea/colaborarea  mai multor actori:instituții publice, societatea civilă, 
mediu de afaceri etc. 

 
Rezultate: 

 
Pe perioada a 4 zile, peste 100 de tineri au participat la sesiuni de informare și de 

dezvoltare de abilități civice, au prezentat propuneri concrete de modificări legislative și 
soluții pentru rezolvarea unor probleme identificate în activitatea curentă, ce s-au 
finalizat cu DIALOGUL CU AUTORITĂȚILE, respectiv cu reprezentanți ai Parlamentului 
European, Parlamentului României, Instituției Prefectului - Județul Timiș, Consiliului 
Județean Timiș, Inspectoratului Școlar Județean Timiș și ai universităților timișorene.  

La finalul celei de-a patra zi, tinerilor participanți li s-au acordat certificatele 
YOUTHPASS de recunoaștere a competențelor dobândite prin activitățile de educație non-
formală. 
 
Descrierea referințelor: 

 
 http://dialog.studentplus.ro/PROIECT/ 
 http://www.infoo.ro/Stiri%20Locale/Timisoara,-6-9-martie.-Europarlamentar-

pentru-o-zi.-Tinerii-se-pot-inscrie-pana-in-1-martie--LY736975HT.html 
 http://www.timisoreni.ro/despre/conferinta_europarlamentar_pentru_o_zi/  
 https://www.westcityradio.ro/stiri/la-timisoara-tinerii-invita-autoritatile-la-

dialog-europarlamentar-pentru-o-zi/ 
 http://lugojonline.ro/elevi-de-la-hasdeu-implicati-in-proiect-erasmus-ka3-

europarlamentar-pentru-o-zi/ 
 https://www.europedirect-tm.ro/stiri-ue/timisoara-6-9-martie-tineri-si-

autoritati-in-dialog-obiective-comune-orientate-spre-rezultate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dialog.studentplus.ro/PROIECT/
http://www.infoo.ro/Stiri%20Locale/Timisoara,-6-9-martie.-Europarlamentar-pentru-o-zi.-Tinerii-se-pot-inscrie-pana-in-1-martie--LY736975HT.html
http://www.infoo.ro/Stiri%20Locale/Timisoara,-6-9-martie.-Europarlamentar-pentru-o-zi.-Tinerii-se-pot-inscrie-pana-in-1-martie--LY736975HT.html
http://www.timisoreni.ro/despre/conferinta_europarlamentar_pentru_o_zi/
https://www.westcityradio.ro/stiri/la-timisoara-tinerii-invita-autoritatile-la-dialog-europarlamentar-pentru-o-zi/
https://www.westcityradio.ro/stiri/la-timisoara-tinerii-invita-autoritatile-la-dialog-europarlamentar-pentru-o-zi/
http://lugojonline.ro/elevi-de-la-hasdeu-implicati-in-proiect-erasmus-ka3-europarlamentar-pentru-o-zi/
http://lugojonline.ro/elevi-de-la-hasdeu-implicati-in-proiect-erasmus-ka3-europarlamentar-pentru-o-zi/
https://www.europedirect-tm.ro/stiri-ue/timisoara-6-9-martie-tineri-si-autoritati-in-dialog-obiective-comune-orientate-spre-rezultate
https://www.europedirect-tm.ro/stiri-ue/timisoara-6-9-martie-tineri-si-autoritati-in-dialog-obiective-comune-orientate-spre-rezultate
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Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul 
Optimizarea procedurilor administrative 

din cadrul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul 
 

Instituţia:  

Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul 

Numele Bunei Practici:  

Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Ministerului pentru Relaţia cu 
Parlamentul 
 

Persoană de contact: 

Tudor Ulea, consilier Cabinet ministru 

 

Descrierea Bunei Practici: 

Proiectul propus contribuie la dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi 
standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale 
orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.  
Prin implementarea acestui proiect se doreşte optimizarea cadrului de funcţionare 
a ministerului, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice implementate în 
Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul. Se are in vedere îndeplinirea în condiţii 
de calitate şi într-un termen cât mai redus a lucrărilor şi activităţilor din cadrul 
structurilor ministerului. 

De asemenea, proiectul propus are în vedere dezvoltarea şi evaluarea 
competenţelor profesionale ale personalului, în vederea coordonării intra-
instituţionale şi eficientizarea procesului decizional la standarde înalte. Se vor 
organiza sesiuni de formare profesională şi instruire pentru implementarea 
mecanismelor de coordonare ce vor fi realizate în cadrul proiectului. 
 

 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

Conform Hotărârii nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, Capitolul 1, art. 2, Ministerul asigură şi 
coordonează realizarea activităţilor în cadru raporturilor constituţionale dintre 
Guvern şi Parlament.  

Conform art.4, ministerul îndeplineşte următoarele atribuţii relevante pentru 
proiectul propus:  
a) elaborează, pe baza propunerilor formulate de autorităţile administraţiei 
publice centrale în conformitate cu Programul de guvernare acceptat de 
Parlament, proiectul Programului legislativ al Guvernului, pe care îl supune spre 
aprobare Guvernului, şi asigură, în funcţie de priorităţi, actualizarea acestui 
program; asigură publicarea Programului legislativ pe pagina web a ministerului 
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şi transmiterea acestuia către Camera Deputaţilor şi Senat; urmăreşte realizarea 
de către ministere a proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ şi 
informează Guvernul, periodic sau ori de câte ori este cazul, cu privire la stadiul 
realizării acestuia. 

b) realizează coordonarea interministerială în vederea susţinerii guvernamentale 
corespunzătoare a proiectelor de legi şi a punctelor de vedere ale Guvernului 
asupra iniţiativelor legislative parlamentare în comisiile permanente şi în cadrul 
dezbaterilor din şedinţele celor două Camere ale Parlamentului de către 
ministerele de resort sau alte instituţii publice guvernamentale. 

Astfel, MRP se afla in contextul de a reglementa, coordona, monitoriza şi 
implementa aceasta practică. 
 

Principalele obiective: 
 
Această practică contribuie la 3 obiective principale. Acestea sunt: 

 
- Elaborarea unei politici publice bazate pe dovezi 
- Sistematizarea unui act normativ 
- Dezvoltarea cunoştintelor şi abilităţilor personalului din Ministerul pentru Relaţia 
cu Parlamentul în ceea ce priveşte tehnica legislativă şi comunicarea intra-
ministerială 

 
 

Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

Resursele financiare alocate proiectului provin din fonduri nerambursabile 
prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Bugetul proiectului pentru 
care s-a semnat contractul în data de 29.05.2018 este de 2 695 937 lei, iar 
proiectul se derulează în parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucureşti. 
Cheltuielile nerambursabile reprezintă peste 85% din suma respectivă. De 
asemenea, în ceea ce priveşte resursele materiale, partenerii de la ASE pot pune la 
dispoziţie săli în care să se desfăşoare conferinţe/ cursuri în cadrul proiectului. 

 
În ceea ce priveşte resursele umane, echipa de management a proiectului este 

formată din 8 membri în total (5 din partea beneficiarului şi 3 din partea partenerului). 
Aceştia vor fi implicaţi pe toată durata implementării acestei practici. În echipa de proiect 
se vor alătura experţii co-optaţi pe fiecare activitate care vor duce la împlinire obiectivele 
propuse. Împreună, echipa de proiect va lucra pentru grupul ţintă care va fi format din 
minim 26 de persoane. Aceştia vor fi implicaţi direct la workshopurile şi conferinţele 
proiectului. 
 

Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

 
Proiectul se întinde pe o durată de 26 de luni începând cu semnarea 

contractului din data de 29.05.2018.  
Activităţile ELIGIBILE CONFORM Cerere de Finanţare, desfăşurate pe ani de 

finanţare, sunt: 
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ANUL 1 
Activitate:  
A.1 Informarea si publicitatea proiectului  
Subactivităţi: 
A1.1. Eveniment de lansare 
Activitate: 
A.2 Inventarierea fondului activ al legislaţiei incident domeniului de competenţă 
Subactivităţi: 
A.2.1. Inventarierea fondului activ al legislaţiei şi analiza mecanismelor utilizate la 
nivelul MRP 
Activitate: 
A.3 Analiza mecanismelor utilizate la nivelul MRP 
Subactivităţi: 
A.3.1.Realizarea unui studiu privind analiza mecanismelor utilizate la nivelul MRP şi 
privind clarificarea mandatelor, rolurilor şi competenţelor, atât la nivelul aceluiaşi 
palier administrativ, cât şi între paliere administrative în ceea ce priveşte 
activitatea MRP în domeniul relaţiei Parlament - Guvern.  
Activitate: 
A.11 Managementul şi implementarea proiectului 
Subactivităţi: A.11.1 Managementul şi implementarea proiectului 
 
Anul 2: 
Activitate: 
A.4 Crearea de noi mecanisme utilizate la nivelul MRP în relaţia Parlament – Guvern 
Subactivităţi: 
A.4.1 Crearea de noi mecanisme utilizate la nivelul MRP în relaţia Parlament - 
Guvern- MRP 
Activitate: 
A.5. Elaborarea propunerii de politică publică în domeniul relaţiei Parlament-
Guvern 
Subactivităţi: 
A.5.1 Realizarea de studii şi analize privind fundamentarea variantelor de politică 
publică 
A.5.2. Organizarea unui workshop cu participarea altor instituţii implicate în relaţia 
Parlament - Guvern şi ONG, referitoare la identificarea variantelor politicii publice 
Organizator: MRP  
A.5.3. Realizarea proiectului de politică publică în domeniul relaţiei Parlament – 
Guvern 
A.5.4. Adoptarea propunerii de politică publică în domeniul relaţiei Parlament -
Guvern 
A.5.5. Informare şi promovare  
Activitate: 
A.6. Realizarea de studii şi analize 
Subactivităţi: 
A.6.1. Realizarea de studii şi analize privind propunerea celor mai potrivite metode 
de simplificare a legislaţiei în domeniul relaţiei Parlament -Guvern. 
Activitate 
A.7 Elaborarea propunerii de acte normative 
Subactivităţi: 
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A.7.1. Elaborarea popunerii de acte normative 
A.7.2. Realizarea unui proces de consultare publică privitor la propunerea de acte 
normative 
A.7.3. Actualizarea propunerii de acte normative pe baza consultarilor realizate 
A.7.4. Realizarea unui proces de consultare publică privitoare la noua formă a 
actelor normative 
A.7.5. Definitivarea propunerii de acte normative 
A.7.6. Informare şi promovare 
Activitate:  
A.8 Adoptarea şi publicarea actelor normative 
Subactivităţi: 
A 8.1. Adoptarea şi publicarea actelor normative 
Activitate:  
A.11 Managementul şi implementarea proiectului 
Subactivităţi: 
A.11.1 Managementul şi implementarea proiectului 
 
Anul 3  
Activitate: 
A.9 Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului MRP în ceea ce priveşte 
procedurile legislative 
Subactivităţi: 
A.9.1 Elaborare suport de curs 
A.9.2. Organizarea sesiunilor de instruire 
A.9.3. Instruire personal 
A.9.4. Informare şi promovare 
Activitate: A.10 Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor din personalul MRP - 
comunicare intra-ministerială 
Subactivităţi: 
A.10.1 Elaborare suport de curs 
A.10.2 Organizarea sesiunilor de instruire 
A.10.3 Instruire personal MRP 
A.10.4 Informare şi promovare 
Activitate: Managementul şi implementarea proiectului - Pe toată durata 
proiectului 
Subactivităţi  
A.11.1 Managementul şi implementarea proiectului. Managementul proiectului va fi 
asigurat de echipa de management a beneficiarului formată din 5 poziţii (manager, 
asistent, responsabil comunicare, responsabil financiar şi responsabil achizitii) şi 
cea a partenerului formată doar din 3 poziţii (manager, responsabil achiziţii, 
responsabil financiar). Toţi membrii echipei de management au formare 
profesională şi respectă cerinţele ocupării posturilor sus-menţionate. Comunicarea 
se va face atât online, prin intermediul afişării rezultatelor obţinute şi a 
informaţiilor pe pagina beneficiarului, cât şi prin intermediul evenimentelor de 
diseminare, workshopurilor şi a conferinţelor susţinute de echipa de proiect pe 
întreaga durată a desfăşurării proiectului. 
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Elemente novatoare: 

Soluţiile care se doresc a fi implementate în cadrul acestui proiect sunt 
moderne şi inovatoare. Achiziţiile echipamentelor care beneficiază de tehnologie 
nouă (scannere portabile, info-chioşc electronic, multifuncţionale etc.) vor 
propulsa dinamica fluxului de documente. Prin implementarea unor noi mecanisme 
moderne privind relaţia Parlament-Guvern acest proiect vine, aşadar, cu elemente 
inovatoare şi creează premisa dezvoltării durabile a unei platforme noi, mai 
eficientă şi mai rapidă.  Mai mult, în cadrul acestui proiect, grupul ţintă şi angajaţi 
ai beneficiarului vor lua parte la diferite activităţi de formare şi dezvoltare 
profesională prin intermediul cărora vor avea ocazia să se acomodeze cu noile 
metode de lucru. Fiind cadre universitare, partenerii noştri din proiect vor veni cu 
soluţii inovatoare de învăţare şi diseminare a rezultatelor. 

 

Lecții învăţate: 
 

Fiind la începutul implementării acestei practici, lecţiile învăţate până la 
momentul de faţă sunt legate de necesitatea comunicării şi colaborării atât între 
autorităţile de management care finanţează acest proiect, cât şi între partenerii 
proiectului. De asemenea, este foarte important modul în care se structurează 
implementarea unei bune practici. Alocarea bugetelor pentru fiecare activitate 
trebuie să fie în strânsă legătură cu legea achiziţiilor publice. 

 
Rezultate: 
 

Rezultatele obţinute în urma implementării acestei bune practici sunt şi vor 
fi în strânsă legătură cu obiectivele propuse şi anume: 

- Elaborarea unei politci publice în domeniul relaţiei Parlament-Guvern 
- Sistematizarea şi actualizarea unui act normativ 
- Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor angajaţilor din cadrul MRP 

(demnitari, înalţi funcţionari publici, personal de conducere, personal de execuţie) 
în ceea ce priveşte tehnica legislativă şi comunicarea intra-ministerială - 26 de 
persoane. 

Toate aceste rezultate au la bază mai multe activităţi care contribuie la 
atingerea lor. În momentul de faţă, s-a stabilit echipa de proiect a proiectului şi 
experţii care se vor ocupa de activităţile propuse. De asemenea, începând cu luna 
august anul curent, 4 experţi co-optaţi de MRP lucrează la inventarierea fondului 
activ al legislaţiei şi analiza mecanismelor utilizate la nivelul MRP. 

Un alt rezultat pe care îl urmărim în cadrul bunei practici este organizarea 
unui eveniment de diseminare la care să participe 120 de persoane din Parlament şi 
aparatul guvernamental, care vor fi informaţi cu privire la stadiul proiectului şi 
mecanismele create în urma implementării acestuia. 

Un eveniment de informare şi comunicare internă a fost suţinut de 
reprezentantul legal al beneficiarului, la care a participat peste 70% din personalul 
încadrat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul. 
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Instituția Prefectului județul Sălaj 
Implementarea SR EN ISO 9001:2015 
în Instituția Prefectului județul Sălaj 

 
Instituţia:  

Instituţia Prefectului judeţul Sălaj 

Numele Bunei Practici:  

Implementarea SR EN ISO 9001:2015 în Instituția Prefectului județul Sălaj 
 
Persoană de contact: 

Iulia David, manager public 

Descrierea Bunei Practici: 

Prin implementarea managementului calității se dorește în primul rând 
creșterea încrederii cetățeanului în instituție, satisfacția acestuia după ce ia 
contact cu serviciile noastre, implicarea cetățeanului în procesul de luare a 
deciziei, feed-back de la cetățean, eficientizarea proceselor (activităților mari), 
îmbunătățirea comunicării interne și, nu în ultimul rând, control și evitarea 
riscurilor. 

Primul pas a fost constituirea Grupului de lucru prin Ordinul Prefectului nr. 
67 din 22.02.2018 pentru implementarea ISO în instituție. 

Ulterior, a fost stabilit un Plan de activități de implementare care cuprinde 
principalele activități:  
 Declarația referitoare la calitate ISO și afișarea pe site; 
 Identificarea proceselor, Harta proceselor, Definirea obiectivelor si indicatori 

de performanţă calitativi și cantitativi; 
 Suport resurse; 
 Analiza culturii organizaționale; 
 Analiza stakeholderilor; 
 Analiza SWOT; 
 Informații documentate și controlul informațiilor documentate; 
 Comunicarea cu clientul; 
 Analiza capabilității organizației de a satisface cerintele pentru produsele și 

serviciile oferite clienților; 
 Reacție la conformitate și acțiune corectivă; 
 Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calității; 
 Certificare ISO.  

Menţionăm că implementarea conform calendarului de activităţi este derulată 
într-un procent de aproximativ 50-60%, urmând să contractăm o firmă de 
certificare. Acest tip de standard ISO pune foarte mare accent pe increderea 
cetățeanului, implicarea sa și creearea unui feedback continuu, cum ar fi sondaje 
de opinie mai dese sau chiar o Condică de sugestii din partea cetățenilor. Prin 
implementarea acestui mecanism instituţia noastră doreşte să măsoare gradul de 
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satisfacție al cetățeanului, să eficientizeze activitățile și să se adapteze 
managementului schimbării. 
 

Problema identificatã: 

Lipsa măsurării impactului potențial al proceselor, produselor și serviciilor 
furnizate asupra capabilității organizației de a satisface consecvent cerințele 
clientilor și cerințele legale și regulamentele aplicabile. 

S-a constatat la nivel guvernamental că managementul calității trebuie 
dezvoltat și în instituțiile publice pentru că aplicarea acestuia conduce la 
îmbunătățirea serviciilor, control asupra activităților și evitarea riscurilor. De 
asemenea, pentru codecizie nu există un mecanism pentru consultarea cetățenilor 
priviți ca și clienți ai serviciilor publice și nici un mecanism pentru colectarea 
feedbackului cetățenilor.  

În cadrul standardului de calitate SR EN ISO 9001/2015 s-a dezvoltat un 
mecanism de codecizie atât între membrii Grupului de lucru, cât și dezvoltarea 
feed-backului funcționari-cetățeni. Un număr de 111 chestionare au fost aplicate 
tuturor cetățenilor care au intrat în contact cu instituția noastră prin toate 
punctele care asigură interfața cu cetățenii (relații cu publicul – Registratura 
generală, Pașapoarte – Relații cu publicul, Permise –Ghișee, Audiențe, Examinări –
pentru obținerea permisului de conducere, social-media, site, facebook). 

 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

Considerăm că, prin implementarea managementului calității ISO, se creează 
un link între instituție și cetățean, iar principalul scop al furnizării de servicii 
publice este satisfacerea nevoilor cetățeanului. Cel mai important aspect este 
restabilirea încrederii cetățeanului în administrație, convingerea acestuia că 
instituțiile funcționează în sprijinul său și, nu în ultimul rând, consultarea acestuia 
referitoare la calitatea serviciilor și la eventualele direcții de acțiune sau chiar 
identificarea de servicii noi inovative. Sondajul de opinie desfășurat sub cupola ISO 
a contribuit la furnizarea unui suport prefecturii pentru identificarea nevoilor 
comunității sau eventualelor aspecte defectuoase sau de îmbunătățit. De exemplu, 
canalizarea sugestiilor cetățenilor în propuneri eficiente și nu către conflict pot 
determina chiar modernizarea administrației. Mulți cetățeni intervievați lucrează 
în state membre ale Uniunii Europene și pot veni chiar cu plus-valoare și idei 
inovative de bune practici pe care le-au văzut sau experimentat în statele unde își 
desfășoară activitatea (Italia, Spania, Franța). 

De asemenea, prin analiza stakeholderilor se vor transmite chestionare și 
altor factori interesați de serviciile prefecturii, cum ar fi SDP-uri (servicii publice 
deconcentrate, reprezentantele ministerelor in teritoriu) și UAT-uri (unități 
administrativ-teritoriale) pentru obținerea feedbackului în ceea ce privește 
identificarea nevoilor de îmbunătățirea a serviciilor. Promovarea unor metode cum 
ar fi sondajele de opinie în mod constant pentru cetățeni, ONG-uri, UAT-uri și 
proprii angajați constituie un mod inovativ și transparent de a răspunde nevoilor 
reale ale comunității. 
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Principalele obiective: 

1. Implementarea eficientă și eficace a Sistemului de Managment al Calității ISO 
9001:2015 

2. Obținerea certificării Sistemului de Management al Calității 
3. Menținerea și imbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calitătii 
4. Asigurarea satisfacerii cerințelor cetățenilor la standarde performante, prin 

furnizarea de servicii publice conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor 
reglementărilor în vigoare 

5. Asigurarea unei legături active privind problemele calității cu toate părțile 
interesate, cetățeni, angajați, instituții publice, organisme de certificare 

6. Îmbunătăţirea performanţei în furnizarea serviciilor publice prin introducerea de 
noi tehnici şi prin instruirea şi perfecţionarea personalului 

7. Asigurarea motivării angajaților prin înțelegerea și satisfacerea nevoilor și 
așteptărilor acestora. 

 

Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

Resurse umane: 13 membri ai Grupului de lucru 
Resurse logistice: cele ale instituției, Sala de Videocoferințe, PC-urile din dotare, 
imprimante, lap-top și videoproiector 
Resurse financiare: ISO se implementeaza utilizând resursele interne ale instituției 
– cu proprii angajați, doar pentru certificare vom contracta o firma specializata 
(COST ESTIMAT –Sub 2000 euro/an) – certificarea se acordă pe 3 ani după care este 
necesară reactualizarea. 
 

Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

Pentru implementarea în instituție a ISO 9001:2015 au fost implicați toți șefii 
de structuri (Cancelarie, Servicii, Birouri, Compartimente) 

Fiecare sedință a fost coordonată de Prefect în Sala de Videoconferințe a 
instituției, consemnată printr-un proces verbal și prezență. 

Planul de activități, anexă la Ordinul Prefectului a fost discutat și analizat 
pe puncte și fiecare etapă din plan a fost pregătită conform graficului. După 
identificarea proceselor s-a trecut la redactarea grafică a Harții Proceselor în 
instituție, care cuprinde principalele activități privite ca și succesiune, resurse, 
intrari, iesiri, indicatori. 

Procesele de bază ale Instituției Prefectului au fost identificate ca fiind 
următoarele: 
Procese de bază:  
 Controlul legalității actelor și contencios administrativ, Retrocedarea 

proprietăților, Aplicarea Apostilei, Relația cu APL, Acțiuni de control, 
Managementul agendei prefectului și acțiunilor publice, Elibararea permiselor 
de conducere și examinări; 

 Înmatricularea vehiculelor; 
 Eliberarea și evidența pașapoartelor simple; 
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 Restricții, Managementul situațiilor de urgență, Aplicarea Programului de 
guvernare în județ; Implementarea politicilor și programelor la nivel județean, 
Procesul de comunicare instituțională; 

 Proces organizarea și pregătirea alegerilor. 
Procese suport:  
Resurse Umane, Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Administrativ, PSI/SSM, 
Tehnologia informațiilor, Protecția datelor cu caracter personal, Audit Public 
Intern, Managementul Culturii Organizaționale, Activitatea juridică, Arhivă. 
 
Procesele de management sunt: 
Management strategic; 
Mangementul proceselor; 
Managementul calității; 
Analiza efectuată de management. 
 

În ceea ce privește cuatificarea satisfacției clientului putem vorbi de: 
Procesele de măsurare, analiză și îmbunătățire: Evaluarea satisfacției clientului 
(prin sondaje de opinie), Controlul serviciului neconfrom, Acțiuni corective, Acțiuni 
preventive, Audit ISO.  

Toate aceste procese de bază trebuie să fie alcătuite din proceduri, care 
reflectă fiecare activitate în parte. Instituția Prefectului județul Sălaj este acum la 
etapa elaborării procedurilor de lucru după care va fi invitată firma de certificare 
pentru audit și certificarea propriu-zisă. Sondajele de opinie, ca parte a măsurării 
satisfacției clienților s-au desfășurat pe o perioadă de 2 luni la toate punctele de 
acces în prefectură, având ca respondenți 111 persoane. 
 

 
Elemente novatoare: 

 
Elementul inovator principal este aplicarea managementului calității la o 

instituție publică conform principiului eficienței, economiei și eficacității pentru ca 
ISO și standardizarea se aplică până acum câțiva ani doar în sectorul privat. Odată 
cu primii pași pe calea reformei și integrării României în Uniunea Europeană, tot 
mai multe metode și tehnici de management al calității au început să fie utilizate 
Total Quality Management TQM, Common Assesement Framework, CAF. 

ISO are o rată de utilizare relativ mică la instituțiile publice existând chiar și 
unele firme de certificare care nu acordă certificate autorizate instituțiilor 
publice. ISO în sectorul public aduce inovație și calitate prin însăși instrumentul de 
management pe care îl reprezintă și ar putea fi extins pe scală mai largă. Există și 
o Strategie a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice care 
prevede implementarea sistemelor de management al calității în toate instituțiile 
publice din România până în anul 2020.  

ISO vine și în sprijinul SCMI și îl completează iar în plus față de acesta aduce 
în prim plan relația cu cetățenii văzuți ca beneficiari ai serviciilor publice. 

Pentru Instituția Prefectului ISO a venit nu doar în sprijinul aplicării 
managementului instituțional dar și ca instrument de implicare a cetățenilor și a 
altor instituții stake-holder în procesul decizional. 
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Lecții învăţate: 
 
Una din lecțiile invățate este faptul că un instrument inovativ de 

management al calității aplicat și implementat într-o instituție poate aduce plus-
valoare, crește eficacitatea actului administrativ, contribuie la controlul 
activităților și la evitarea materializării riscurilor în instituție. 

Totodată s-a ajuns la concluzia că, prin implementarea unui proces de 
management al calității, se pot identifica și probleme existente sau nevoi ale 
cetățenilor, iar instituția poate să vină în întâmpinarea acestor nevoi în mod 
inovativ și pro-activ sau chiar să-și lărgească paleta de servicii. 

O altă lecție învățată este faptul că, utilizând resurse interne, se pot face 
multe și nu a fost necesară o formă externă responsabilă cu implementarea. 
 Necesitatea analizării în mod frecvent a derulării activităților și stabilirea 

soluțiilor de îmbunătățire; 
 Nevoia de monitorizare frecventă a satisfacției cetățenilor privind serviciile 

oferite de prefectură; 
 Identificarea problemelor reale prin intermediul chestionarelor aplicate 

cetățenilor și angajaților. 
 

Rezultate: 
 

Rezultatele implementării SR EN ISO 9001:2015 sunt: 
 Cetățeni mai mulțumiți, care se simt implicați și că feedback-ul lor conteză; 
 Documente îmbunătățite, simplificate; 
 Stabilirea procedurilor de lucru; 
 Stabilirea circuitului documentelor prin proceduri operaționale și de sistem; 
 Analizarea satisfacției cetățenilor prin intermediul chestionarului (111 

respondenți) 
 Analiza culturii organizaționale (35 respondenți) 
 Chestionare aplicate și interpretate; 
 Eficientizarea colaborării interdepartamentale și a comunicării pe verticală 

(șefi ierarhici, subordonați); 
 Harta proceslor elaborată în instituție; 
 Recomandări în urma ședințelor interne de îmbunătățire; 
 Trasarea responsabilităților privind managementul calității; 
 27 procese identificate în instituție; 
 200 de proceduri. 

 
 

Descrierea referințelor: 

Chestionar: prezentare şi interpretare, diagrame, analiza SWOT  
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Primăria Municipiului Alba-Iulia 

Sondaje Cetăţeni - Consultare publică 
 
 
Instituţia:  

Primăria Municipiului Alba-Iulia 

Numele Bunei Practici:  

Sondaje Cetăţeni - Consultare publică 
 
Persoană de contact: 

Nicolaie Moldovan, City Manager 

Parteneri: 

Orange România 

Descrierea Bunei Practici: 

În parteneriatul pe 
care îl Primăria Alba Iulia 
îl derulează împreună cu 
Orange, în cadrul 
proiectului pilot "Alba Iulia 
Smart City", a fost 
implementată o soluţie de 
consultare publică foarte 
eficientă din punct de 
vedere al implicării 
cetăţenilor în deciziile pe 
care le ia administraţia 
publică locală.  

Astfel, în 15 
autobuze ale Societăţii de 
Transport Alba Iulia, 
echipate de către Orange 
cu internet Wi-Fi de mare 

viteză, conectarea cu terminalele mobile sau laptop se face prin intermediul unui portal 
captiv, în care cetăţenii pot răspunde, în cadrul unor sondaje derulate de către 
municipalitate, la cele mai importante şi mai dezbătute probleme ale oraşului.  

Prin intermediul acestui instrument, municipalitatea derulează în mod frecvent 
sondaje referitoare la probleme de interes general, fiind o soluţie performantă şi flexibilă, 
care permite comunicarea în timp real cu utilizatorii pe portalul captiv, prin afişarea de 
informaţii considerate de administraţia oraşului ca fiind importante şi de interes public: 
sondaje, alerte, informaţii turistice, informaţii de interes general etc. 

Autentificarea în portal este foarte facilă şi se poate face folosind conturile 
individuale de reţele sociale, astfel că s-a eliminat impedimentul creării unui cont de 
utilizator, care ar reduce practic timpul de utilizare a portalului captiv.  
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Problema identificatã: 

Consultarea publică reprezintă unul dintre elementele-cheie care diferențiază o 
administrație modernă, centrată pe nevoile cetățenilor, de o administrație specifică 
statelor totalitare sau care nu acordă destulă importanţă părerii cetăţenilor.  

Considerăm, la nivel de municipalitate, că în România comunicarea dintre 
administraţiile locale şi cetăţeni suferă. Orice soluţie care poate crea o punte de legătură 
organică (nu doar la nivel de plăţi taxe şi impozite locale) între administraţie şi comunitate 
este un instrument deosebit de util în ceea ce priveşte evoluţia procesului de 
transparentizare a serviciilor publice faţă de cetăţeni.  

Considerăm că a venit timpul în care administraţiile locale să coboare din turnul de 
fildeş şi să comunice mai puţin ermetic, mai transparent, mai eficient, mai inclusiv.  

Comunitatea este elementul-cheie al progresului natural, iar calitatea vieţii 
comunităţii nu poate fi îmbunătăţită decât cultivând în mod eficient implicarea 
cetăţenilor. 

 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

Primul pas în ceea ce priveşte implicarea civică este consultarea publică. 
Deşi pare un termen rece din punct de vedere al comunicării moderne, consultarea 
publică poate evolua în aşa-numitul concept de "user content" spre "harvesting 
public ideas". Dezvoltarea durabilă a oraşelor va trebui să ţină cont, într-o poporţie 
- am spune noi - zdrobitoare de voinţa, tendinţele şi viziunea cetăţenilor.  

Prin urmare, sondajele pe care municipalitatea albaiuliană le derulează 
luând pulsul problemelor celor mai actuale cu care se confruntă oraşul sunt un 
instrument care poate evolua din stadiul de "alegere opţiune" la stadiu de vot 
participativ şi de implicare activă în viaţa oraşului prin transmiterea de feedback 
utilizabil în strategia de dezvoltare durabilă pe care Alba Iulia o derulează. Scopul 
bunei practici este de a facilita implicarea civică prin intermediul unui instrument 
digital care poate fi scalabil în funcţie de nevoia de comunicare. 

 
Principalele obiective: 

Obiectivele administraţiei publice în derularea acestor sondaje digitale sunt: 
- să faciliteze o mai bună modalitate de comunicare cu cetăţenii; 
- să folosească răspunsurile primite de la cetăţeni într-o manieră creativă, în scopul 

dezvoltării durabile; 
- să utilizeze fiecare răspuns pentru a îmbunătăţi serviciile publice şi pentru a crea un 

mediu urban mai bun de locuit; 
- să transmită mesaje de interes cetăţenesc utile, pentru a implica şi mai mult 

comunitate în procesul de evoluţie digitală a oraşului 
 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

Derularea soluţiei se face în parteneriat cu Orange România, în cadrul proiectului 
pilot "Alba Iulia Smart City". Prin urmare, resursele digitale sunt puse la dispoziţie de către 
Orange, platforma moovmanage.com, în care se definesc şi se publică sondajele, este, de 
asemenea, gestionată de către Orange.  
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Cele 15 autobuze în care sunt derulate sondajele aparţin Societăţii de Transport 
Public Alba Iulia, iar crearea, publicarea, evaluarea şi diseminarea sondajelor implică două 
persoane din echipa de proiect "Alba Iulia Smart City". 

 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

Primele teste ale acestei soluţii de consultare publică la nivel digital au fost 
derulate în vara anului 2016. După startarea proiectului pilot "Alba Iulia Smart City" (2 
decembrie 2016), sondajele derulate în cele 15 autobuze STP Alba au căpătat o importanţă 
deosebită, dat fiind faptul că foarte mulţi cetăţeni se implică activ şi răspund la întrebările 
pe care municipalitatea le adresează. 

Implementarea bunei practici este un succes pentru administraţia locală din Alba 
Iulia, cu atât mai benefică pentru cetăţenii care pot descoperi un alt mod de a comunica 
cu Primăria - în cazul de faţă, unul digital, eficient şi foarte facil.  

Au fost derulate până acum 10 
astfel de sondaje (amintitm că soluţia 
este în stadiu de testare în cadrul 
proiectului pilot), la care au răspuns 
aproape 10.000 de oameni.  

Managementul creării şi publicării 
sondajelor în autobuze este destul de uşor 
de gestionat şi nu solicită cunoştinţe 
tehnice avansate din partea echipei 
dedicate. Singura cerinţă pe care 
municipalitatea şi-o autoimpune este de a 
lansa sondaje construite cât mai creativ, 
astfel încât să atragă feedback şi datorită 
noului trend de comunicare pe care Alba 
Iulia l-a adoptat în urmă cu ceva timp: 
oficial, dar prietenos; consistent, dar pe 
limba tuturor; creativ, dar în aceeaşi 
măsură eficient.   
 
Elemente novatoare: 

 
- testarea bunei practici la nivel micro 

(15 autobuze), pentru a controla 
eficienţa soluţiei; 

- maniera digitalizată prin care se 
derulează sondajele; 

- poziţionarea sondajelor în portalul 
captiv al internetului de mare viteză, furnizat de către Orange. 

 
 
Lecții învăţate: 

 
- acordarea unui "timp de respiraţie" sondajelor (timp de derulare mai lung); 
- crearea de conţinut atractiv; 
- chestionare actuale, legate de cele mai importante probleme ale oraşului. 
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Rezultate: 
 

Până în momentul de faţă, a fost derulat un număr de 10 sondaje, la care au 
răspuns până acum aproape 10.000 de cetăţeni care folosesc transportul public şi care s-au 
conectat la internetul de mare viteză din cele 15 autobuze STP dotate de către Orange în 
cadrul proiectului nostru pilot de oraş inteligent. 

Un astfel de serviciu de comunicare real-time cu cetăţenii este unul foarte util în 
tot ceea ce înseamnă comunicarea administraţiei publice cu oamenii comunităţii. Spre 

exemplu, la sondajul legat 
de ridicarea maşinilor 
parcate neregulamentar în 
Alba Iulia, 86% dintre 
respondenţi au răspuns că 
acest serviciu este util şi 
că ar contribui la 
eficientizarea traficului din 
oraş. Un alt subiect foarte 
actual a fost lansarea 
serviciului de programări 
cununii civile online, în 
care 66% dintre 
respondenţi îl consideră 
extrem de util, 23% 
consideră că va fi folosit 
doar de către cei pasionaţi 
de tehnică şi internet, iar 
11% preferă să facă 
programarea offline, la 
modul clasic (ghişeu).  

Un sondaj legat de colectarea selectivă a deşeurilor a reuşit să reunească 2056 de 
respondenţi, dintre care 1632 cred că este o iniţiativă bună, care dovedeşte că vrem să fim 
civilizaţi şi că e nevoie să ne adaptăm la cerinţele europene, 271 pun colectarea selectivă 
în serviciul companiei care prestează serviciile de salubritate, în timp ce doar 152 nu spun 
că nu sunt interesaţi de acest lucru. 

În perioada iernii, am derulat un sondaj legat de utilitatea serviciului de sănătate 
publică pentru copii Peditel 1791. 61% dintre respondenţi au considerat că este un serviciu 
foarte util şi că sfatul rapid al specialistului, în momente de criză, este nepreţuit, 21% au 
considerat că este util, mai ales pentru cei care sunt mai departe de oraş, de Alba Iulia şi 
că serviciul este util în ideea în care pot primit sfatul telefonic direct, în loc să se mai 
pună pe drumuri şi să fugă la Urgenţe pentru afecţiuni minore, 14% au declarat că nu au 
copii, dar că li se pare o iniţiativă bună, în timp ce doar 4% nu au fost interesaţi de 
serviciu. 
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Consiliul Judeţean Ialomiţa 

Parteneriate pentru coeziune 
 

Instituţia:  

Consiliul Judeţean Ialomiţa 
 

Numele Bunei Practici:  

Parteneriate pentru coeziune 
 

Persoană de contact: 

Ionica Băicoianu, Director executiv  

Parteneri: 

entităţi ale societăţii civile din judeţul Ialomiţa 

Descrierea Bunei Practici: 

Potrivit dispoziţiilor art.104 alin.1 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 
judeţean hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public judeţean (lit.s), precum și asocierea cu consiliile locale, pentru 
realizarea unor obiective de interes comun, scop în care poate înfiinţa împreună cu 
acestea instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice (lit. t).              
 Programul „Parteneriate pentru coeziune” a reluat, în anul 2017, finanțările 
nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi 
nonprofit de interes general. Fundamentarea legală a acestui program s-a făcut 
pe normele juridice din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 
general, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/ 2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe 
hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 47/ 23.03.2017 privind aprobarea 
bugetului general al județului Ialomița pe anul 2017 și nr. 50/ 23.03.2017 de 
aprobare a Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru 
anul 2017.                                            
 Pentru anul 2017, suma alocată programului a fost de 1.200.000 lei, cea mai 
mare alocare din existența de 5 ani a programului! Ea a fost repartizată în mod 
egal, câte 300.000 lei, pe următoarele domenii: culte/ religie, recreere/ sport, 
educație și protecția mediului. Procesul de acordare al acestor finanțǎri a avut loc 
ȋn urma organizǎrii a douǎ sesiuni de atribuire de contracte de finanţare 
nerambursabilă, fiind depuse 29 de proiecte, iar, în urma selecției, au fost 
ȋncheiate 17 contracte de finanțare. Situația celor 17 proiecte eligibile pe domenii 
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este următoarea:  
• 3 proiecte pentru culte/religie (Societatea Femeilor Ortodoxe  Slobozia, 

Protopopiatul Urziceni, Parohia ”Sfinţii Împăraţi Constantin  şi Elena” din 
Urziceni - Catedrala),  

• 4 pentru  recreere/sport (Asociaţia Club Sportiv Tenis Con Slobozia, Asociaţia 
Judeţeană Scrimă Ialomiţa, Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala 
Ialomiţa, Asociaţia Club Sportiv Viitorul Urziceni),  

• 10 în domeniul educației (Societatea Română CRUCEA ROŞIE, filiala Ialomiţa, 
Asociaţia pentru recuperarea şi integrarea persoanelor cu Autism şi Sindromul 
Down „Centrul Logo-Pici” Ialomița, Societatea de Geografie din România – Filiala 
Ialomița, Asociaţia Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia, Asociaţia Generală a 
Cadrelor Didactice din România „Dăscălimea Română”, filiala Ialomița, Asociaţia 
Societatea Culturală APOLLON – Urziceni, Asociaţia „Sf. Cuvios Sava cel Sfinţit” 
Săveni, Asociaţia EXPERT-IN Slobozia, Asociaţia Centrul Cultural al Romilor O Del 
Amenca, filiala Ialomița, Asociaţia Culturală Atelierele Albe Slobozia) şi  niciunul 
la protecția mediului. 

  
Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii unui asemenea program de parteneriat 
s-a realizat pe următoarele elemente: 
• îndeplinirea  operaţiunii indicative nr. 6 – „Dezvoltarea parteneriatelor locale, 

zonale, judeţene, interjudeţene, regionale, interregionale şi internaţionale” 
prevăzută în direcţia de dezvoltare prioritară nr.1 – „Dezvoltarea capacităţii 
administrative” din Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului 
Ialomiţa în perioada 2009 – 2020; 

• garantarea că programele/proiectele/ acţiunile respective sunt adaptate la 
nevoile şi priorităţile judeţene şi locale real identificate; 

• dezvoltarea parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu 
normele şi exigenţele din Uniunea Europeană şi înscrierea acestei activităţi în 
practicile europene, în care principiul parteneriatului este, de mult timp, unul 
dintre principiile-cheie ale politicilor de coeziune, prin care organizaţiile 
societăţii civile sunt atrase pentru a se implica activ şi intens, printr-un proces 
colectiv participativ, la pregătirea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
programelor destinate satisfacerii unor nevoi locale şi/sau judeţene; 

• realizarea de asocieri instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu 
parteneri din societatea civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere, 
pentru susţinerea organizatorică şi financiară a programelor/ proiectelor/ 
acţiunilor educative, culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public 
judeţean, naţional şi internaţional în anul 2017; 

• identificarea necesităţilor de comunicare în spaţiul public local şi integrarea 
unor grupuri ţintă diverse ale cetăţenilor sau ale organizaţiilor acestora în 
îndeplinirea programelor/ proiectelor/ acţiunilor propuse, dezvoltarea unor 
raporturi interactive şi a spiritului civic, precum şi creşterea participării 
acestora la procesul decizional din administraţia publică judeţeană. 

  
Obiectivele specifice ale programului au vizat: 
• susţinerea organizatorică şi financiară a programelor/ proiectelor/ acţiunilor 

educative, culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, 
naţional şi internaţional propuse de parteneri în anul bugetar 2017; 
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• sporirea gradul de participare activă a cetăţenilor şi, în special a tinerilor, la 
viaţa publică, economică, educaţională, culturală şi sportivă din judeţ şi 
încurajarea acestora în asumarea responsabilităţilor individuale şi de grup; 

• promovarea bunelor practici în organizarea de evenimente culturale, educative 
şi sportive relevante; 

• creşterea numărului grupurilor ţintă şi diversificarea acestora din punct de 
vedere al vârstei, profesiei şi al ariei teritoriale de cuprindere; 

• creşterea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în 
spaţiul public zonal, judeţean, naţional şi internaţional. 

 
Problema identificatã: 

Atragerea organizaţiilor societăţii civile şi implicarea lor  activă şi intensă, 
printr-un proces colectiv participativ, la pregătirea, implementarea, monitorizarea 
şi evaluarea programelor destinate satisfacerii unor nevoi locale şi/ sau judeţene. 

 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

Consiliul Județean Ialomița a înțeles că dezvoltarea capacităţii de a lucra în 
parteneriat reprezintă nu numai preluarea unui exemplu de bună practică 
generalizat la nivel european, ci și îndeplinirea operaţiunii indicative nr. 6 – 
„Dezvoltarea parteneriatelor locale, zonale, judeţene, interjudeţene, 
regionale, interregionale şi internaţionale” prevăzută în direcţia de dezvoltare 
prioritară nr.1 – „Dezvoltarea capacităţii administrative” din Strategia de 
dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020.    

 Implementarea programului „Parteneriate pentru coeziune” arată că 
orientarea strategică a Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost corect şi obiectiv 
fundamentată şi poate rămâne o direcţie de acţiune importantă, pe un orizont de 
timp mediu şi lung, deoarece răspunde, prin scop şi obiective, cerinţelor şi 
priorităţilor strategiei Europa 2020. 

 
Principalele obiective: 

• fundamentarea necesităţii şi oportunităţii programului de parteneriat pe:  
- elemente ale Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului 

Ialomiţa în perioada 2009 – 2020; 
- nevoi şi priorităţi judeţene şi locale real identificate, din patru domenii de 

interes public judeţean: 1.Culte/ religie, 2.Recreere/ sport, 3.Educaţia şi 
4.Protecţia mediului; 

- dezvoltarea parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu 
normele şi exigenţele din Uniunea Europeană  

• realizarea de asocieri instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu 
parteneri din societatea civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere; 

• identificarea necesităţilor de comunicare în spaţiul public local, integrarea 
unor grupuri ţintă diverse în îndeplinirea programelor/ proiectelor/ acţiunilor 
propuse, dezvoltarea unor raporturi interactive şi a spiritului civic, precum şi 
creşterea participării acestora la procesul decizional din administraţia publică 
judeţeană. 
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Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

Pentru anul 2017, suma alocată programului a fost de 1.200.000 lei, cea mai 
mare alocare din existența de 5 ani a programului! Ea a fost repartizată în mod 
egal, câte 300.000 lei, pe următoarele domenii: culte/ religie, recreere/ sport, 
educație și protecția mediului           
 Suma contractatǎ de cele 17 asociații/ fundații/ culte a fost 312.318 lei, 
din care doar 265.310,27 lei  au fost decontați.           
        
           Având în vedere derularea şi promovarea programului de sprijin al 
activităţilor nonprofit de interes general, prin Hotărârea nr. 10/ 19.02.2018, 
Consiliul Județean Ialomița a aprobat programul intitulat generic ”Parteneriate 
pentru coeziune”, al cărui scop este de a sprijini susţinerea organizatorică şi 
financiară a proiectelor/ acţiunilor educative, culturale, sociale și sportive şi de 
mediu de interes public judeţean și naţional propuse de parteneri, persoane 
juridice fără scop patrimonial nonprofit, asociații sau fundații constituite conform 
legii, cu sediul social sau filială în județul Ialomița. Suma alocată pentru anul 
2018 este de 503.000 lei, repartizată pe domeniile culte/religie, recreere/sport, 
educație și protecția mediului. 
             După analiza cererilor de sprijin financiar, Comisia de evaluare a constatat 
că 23 dintre cele 27 de proiecte depuse au întrunit condițiile de eligibilitate, 
situația centralizatoare fiind:  
Nr. 
crt. 

Domeniul Număr 
proiecte 

Valoarea 
finanțării 
         - lei - 

Cofinanțarea 
beneficiarului          
- lei - 

1.  Educație 8 222.414,50 43.799,50 

2.  Religie/culte 5 115.870,00 14.261,00 

3.  Sport/recreere 7 128.521,00 16.664,00 

4.  Mediu 3 34.155, 00 4.500,00 

 TOTAL PROGRAM 23 500.960,50 79.224,50 
 
             Față de anul 2017, suma contractată pentru derularea proiectelor este cu 
61% mai mare, fiind cea mai mare sumă care a fost contractată în existența de 6 
ani a programului!  
            De asemenea, a crescut cu 35% numărul proiectelor declarate eligibile față 
de aceeași perioadă de comparație. 
 
Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

A. ACTIVITĂȚI 
 

1. Întocmirea documentelor de fundamentare a deciziei administrative privind 
implementarea programului multianual ”Parteneriate pentru coeziune” de 
către Direcția Coordonare Organizare: 
1.1. Întocmirea Fișei programului ”Parteneriate pentru coeziune”, după 

modelul formularelor de elaborare a proiectului bugetului județului 
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Ialomița, cuprinzând: denumirea programului, prioritatea acestuia, 
partenerii, descrierea programului (scop, obiectivul general, obiective 
principale,  obiective specifice, principalele domenii propuse, data 
începerii și încheierii programului), finanțarea, sursa de finanțare, 
rezultate aşteptate, indicatori de eficienţă și de rezultate; 

1.2. Transmiterea Fișei programului ”Parteneriate pentru coeziune” la 
Direcția Buget Finanțe, pentru cuprinderea în structurile proiectului 
bugetului județului Ialomița; 

1.3. Actualizarea Fișei programului ”Parteneriate pentru coeziune” Direcției 
Buget Finanțe, pentru cuprinderea în structurile proiectului definitivat al 
bugetului județului Ialomița; 

1.4.  Participare la fundamentarea proiectului de hotărâre a Consiliului 
Județean Ialomița privind aprobarea bugetului județului Ialomița;  

1.5. Alocarea finanțării anuale pe  4 domeniile propuse și aprobate: cultură şi 
recreere, educaţie şi tineret, sport și  mediu;  

 

2. Respectarea procedurii prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, întrucât proiectul de 
hotărâre privind sprijinul financiar acordat de Consiliul Judeţean Ialomiţa în 
vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor 
educative, culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, 
naţional şi internaţional prin programul ”Parteneriate pentru coeziune” are 
caracter normativ, cu următoarele etape:  
2.1.elaborarea proiectului de hotărâre și a documentelor justificative; 
2.2.asigurarea publicității proiectului,  prin grija secretarului județului, 

folosind mijloacele specifice: afișarea anunțului de intenție la sediul 
autorității, postarea pe site-ul Consiliului Județean Ialomița www.cicnet.ro 
și publicarea în presa locală;  

2.3.transmiterea către persoanele sau asociațiile legal constituite ale acestora 
a proiectului de act normativ inițiat, cu documentele de fundamentare, 
dacă au solicitat în scris primirea  informațiilor, pentru a asigura  un 
proces participativ la luarea deciziilor administrative; 

2.4 organizarea internă pentru preluarea propunerilor, sugestiilor și opiniilor în     
legătură cu proiectul de act normativ propus, analizându-se oportunitatea    
introducerii lor conținutul proiectului de hotărâre; 

2.5. publicarea anunțului de convocare a ședinței de plen în care se dezbate 
proiectul de act normativ; 

2.6. invitarea persoanelor care au transmis propuneri la ședința Consiliului  
Județean Ialomița, asigurarea locurilor necesare în sala de plen și a 
posibilității de a interveni în dezbateri. 

 
3. Dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre privind programul 

”Parteneriate pentru coeziune” în ședința Consiliului Județean Ialomița și 
transmiterea lui Direcției Coordonare  Organizare pentru ducerea la îndeplinire 
a prevederilor stabilite; 

 

http://www.cicnet.ro/
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4. Elaborarea și aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes 
general, programul ”Parteneriate pentru coeziune”, cu următoarele etape: 
4.1. elaborarea formei inițiale a Ghidului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități 
nonprofit; 

4.2. asigurarea publicității Ghidului prin mijloacele specifice: afișarea 
anunțului de intenție la sediul autorității, postarea  pe site-ul Consiliului 
Județean Ialomița  www.cicnet.ro; 

4.3. organizarea unei dezbateri publice pe tema regimului finanțărilor 
nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități 
nonprofit de interes general, aprobate de Consiliul Județean Ialomița și a 
Ghidului de finanțare; 

4.4. actualizarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile și 
aprobarea lui prin hotărârea autorității deliberative; 
  

5. Parcurgerea etapelor de înregistrare, evaluare și selecție a proiectelor 
depuse în cadrul programului ”Parteneriate pentru coeziune”: 
5.1. numirea prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița a 

comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte depuse prin Programul 
”Parteneriate pentru coeziune” (membrii comisiei și funcțiile lor, 
atribuțiile care trebuie îndeplinite); 

 5.2. primirea și înregistrarea propunerilor de proiecte; 
5.3. ȋntrunirea comisiei de evaluare ȋn vederea analizǎrii cererilor de finanțare 

și evaluarea eligibilitǎții solicitantului,  proiectului depus și a cheltuielilor, 
pe criterii de relevanţă, coerenţă, capacitatea financiară şi operaţională, 
buget propus, caracterul acţiunii și continuitatea acţiunii, cu punctejele 
aferente; 

5.4. fiecare membru al comisiei a acordat un punctaj fiecǎrui criteriu, 
punctajul criteriului a fost media punctelor acordate de membrii comisiei, 
iar punctajul final s-a obținut prin ȋnsumarea punctelor acordate celor 6 
criterii; 

5.5. stabilirea proiectelor selecționate pentru a fi finanțate prin Programul 
”Parteneriate pentru coeziune” pe domeniile de activitate aprobate; 

5.6. comunicarea rezultelor evaluării și selecției proiectelor finanțate prin 
Programul  ”Parteneriate pentru coeziune” pe site-ul Consiliului Județean 
Ialomița  www.cicnet.ro și direct câștigătorilor; 

 
6. Instituţionalizarea parteneriatelor prin parcurgerea următoarelor etape: 

6.1. organizarea unei întâlniri publice cu reprezentanții entităților asociativem 
care au obținut finanțarea proiectelor propuse prin Programul  
”Parteneriate pentru coeziune”; 

6.2. încheierea și semnarea contractului de asociere cu fiecare din beneficiari, 
urmărindu-se cerinţele de validitate contractuală şi reglementarea 
corespunzătoare a mecanismelor aferente implementării proiectelor; 

 
 
 

http://www.cicnet.ro/
http://www.cicnet.ro/
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7. Implementarea proiectelor  
7.1. s-a făcut de partener, cu asigurarea unor consultări de specialitate din 

partea autorităţii administraţiei publice judeţene şi a instituţiilor publice 
de interes judeţean din subordinea acesteia;  

7.2. s-a urmărit realizarea obiectivelor propuse şi a activităţilor derulate, 
îndeplinirea standardelor de calitate şi de performanţă; 

7.3. s-au alocat sumele în concordanţă cu prevederile contractuale; 
7.4. a fost evaluat permanent impactul activităţilor asupra grupurilor ţintă şi 

realizarea indicatorilor de performanţă, prin participarea directă la 
acțiuni; 

7.5. s-au distribuit beneficiarilor de finanțare bannere și roll-up-uri care să 
arate că finanțarea este asigurată de Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

 
8. Monitorizarea programului: 

8.1. a fost în atribuţiile Direcţiei Coordonare Organizare şi ale Direcţiei Buget 
Finanţe, la care s-au alăturat şi  instituţii publice de interes judeţean  de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

8.2. s-a realizat prin participarea reprezentanților conducerii operative a 
Consiliului Județean Ialomița la acțiunile din proiect;   

8.3. verificarea deconturilor și a documentelor justificative pentru cheltuielile       
efectuate de parteneri în proiectele aprobate; 

8.4. decontarea cheltuielilor eligibile aprobate; 
8.5. primirea raportului final de implementare a proiectului, întocmit de fiecare 

partener din program; 
 
9. Evaluarea implementării programului, prin: 

9.1. întocmirea unui raport de evaluare final, de către Direcţia Coordonare    
Organizare şi Direcţia Buget Finanţe prezentarea lui în plenul Consiliului 
Județean Ialomița și asigurarea publicității lui; 

9.2. relevarea indicatorilor de performanţă prognozaţi: cantitativi, calitativi și 
de impact; 

9.3. identificarea lecțiilor de bună practică în implementarea proiectelor 
finanțate și susținerea principiului parteneriatului; 

9.4. organizarea unui eveniment public de prezentare a rezultatelor 
Programului ”Parteneriate pentru coeziune”. 

  
B. MANAGEMNTUL PROGRAMULUI ”PARTENERIATE PENTRU COEZIUNE”     
 
1. Managementul instituționalizării programului: 

1.1. Elaborarea documentelor de fundamentare a deciziilor administrative 
privind promovarea și implementarea programului: fișa programului 
”Parteneriate pentru coeziune”, rapoarte ale direcțiilor de specialitate 
pentru proiectele de hotărâre privind aprobarea bugetului județului 
Ialomița și aprobarea Ghidului de finanțare, respectarea procedurii 
prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația public, dispoziția președintelui Consiliului Județean Ialomița 
privind numirea comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse; 

1.2. Încheierea și semnarea contractului de asociere cu beneficiarul finanțării; 
 



131 

 

2. Managementul implementării programului: 
2.1. primirea și înregistrarea propunerilor de proiecte; 
2.2. evaluarea și selecția proiectelor; 
2.3. comunicarea rezultatelor evaluării și selecției proiectelor, 
2.4. sprijinirea deschiderii finanțării proiectului; 
2.5. monitorizarea implementării proiectului; 
2.6. alocarea finanțărilor conform contractului de asociere; 
2.7. verificarea deconturilor și a documentelor justificative pentru cheltuielile 

efectuate de parteneri în proiectele aprobate; 
2.8. decontarea cheltuielilor eligibile aprobate; 
2.9. evaluarea implementării proiectului; 

 
3. Managementul comunicării: 

3.1 respectarea procedurii prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, pentru proiectele cu 
caracter normativ care privesc aprobarea bugetului județului Ialomița și a 
Ghidului de finanțare; 

3.2 asigurarea publicității Ghidului de finanțare prin mijloacele specifice: 
afișarea anunțului de intenție la sediul autorității, postarea  pe site-ul 
Consiliului Județean Ialomița  www.cicnet.ro; 

3.3 organizarea unei dezbateri publice pe tema regimului finanțărilor 
nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități 
nonprofit de interes general, aprobate de Consiliul Județean Ialomița și a 
Ghidului de finanțare; 

3.4 comunicarea rezultatelor evaluării și selecției proiectelor finanțate prin 
Programul ”Parteneriate pentru coeziune” pe site-ul Consiliului Județean   
Ialomița www.cicnet.ro și direct câștigătorilor; 

3.5 organizarea unei întâlniri publice cu reprezentanții entităților asociative 
care au obținut finanțarea proiectelor propuse prin Programul  
”Parteneriate pentru coeziune”;  

3.6 distribuirea către beneficiarii de finanțare de bannere și roll-up-uri care să 
arate că finanțarea proiectului este asigurată de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa; 

3.7 inserarea în buletinul informativ ”Ialomița ta”, editată de Consiliul 
Județean Ialomița, a unor informații despre acțiuni sau stadiul 
implementării proiectelor finanțate prin Programul  ”Parteneriate pentru 
coeziune”; 

3.8 organizarea unui eveniment public de prezentare a rezultatelor 
implementării proiectelor din Programul ”Parteneriate pentru coeziune”; 

 
4. Managementul resurselor umane: 

 
4.1. asigurarea resurselor umane necesare implementării Programului 

Parteneriate pentru coeziune”  
4.2. stabilirea atribuțiilor și responsabilităților persoanelor desemnate să 

gestioneze implementarea programului; 
4.3.  urmărirea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților stabilite; 
4.4. realizarea rapoartelor de monitorizare a implementării programului. 
 

http://www.cicnet.ro/
http://www.cicnet.ro/
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Elemente novatoare: 
 
Programul ”Parteneriate pentru coeziune”  implementat în anul 2017 a 

asigurat  susţinerea organizatorică şi financiară a proiectelor/acţiunilor educative, 
culturale, sociale și sportive şi de mediu de interes public judeţean și naţional 
propuse de parteneri, a sporit vizibil gradul de participare a cetăţenilor şi, în 
special, a tinerilor la viaţa economico-socială și cultural-educativă, a permis 
promovarea bunelor practici în organizarea de evenimente relevante, cu  atragerea 
unor grupuri-ţintă diverse ca vârstă, profesie şi arie teritorială de cuprindere, a dat 
încă o consacrare viabilității parteneriatelor instituționalizate și a contribuit la 
sporirea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul 
public. 

 
Lecții învăţate: 

 
• s-a asigurat creşterea prestigiului şi a vizibilităţii activităţii Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, prin relevarea la fiecare acţiune a sprijinului organizatoric 
şi financiar acordat de autoritatea administraţiei publice judeţene şi de 
instituţiile publice din subordinea sa, participarea conducerii şi/ sau a 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la cvasitotalitatea 
manifestărilor din program, postarea la activităţi a două bannere ce informau 
despre sprijinul financiar acordat proiectului, acordarea de materiale 
promoţionale realizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, inserarea pe pagina 
www.cicnet-ro a informaţiilor despre proiectele implementate; 

• implementarea programului a demonstrat capacitatea partenerilor de a 
organiza şi susţine evenimente culturale, educative şi sportive relevante; 

• programul a contribuit la sporirea prestigiului beneficiarilor de sprijin 
financiar, prin creşterea relevanţei proiectelor propuse, cu largă deschidere 
spre nivelul naţional şi internaţional, spre teme de mare actualitate 
(educaţie, cultură, mediu) şi prin cuprinderea într-o majoritate covârşitoare a 
tinerilor în derularea acţiunilor; 

• comunicarea în spaţiul public a implementării proiectelor şi a rezultatelor 
obţinute şi-a mutat centrul de greutate spre formele moderne, electronice, 
de comunicare: site-uri speciale, specializate, de multiplicare a informaţiei 
sau de socializare, dar s-au utilizat şi canalele tradiţionale de comunicare 
(presă, televiziune, radio). 

 
Rezultate: 

 
 Analiza implementării programului prin prisma indicatorilor de performanţă 
prognozaţi şi cei realizaţi conduce  la următoarele concluzii: 
 a) indicatori cantitativi: 
- au fost respectate cele 4 domenii de interes public judeţean pentru care s-a 

alocat sprijin financiar prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- s-au încheiat 17 contracte de asociere, dar au fost finalizate numai 17; 
- numărul grupurilor ţintă finanţate a fost de 16; 
- numărul beneficiarilor direcţi a depăşit cifra de 2.660 persoane, ceea ce indică 

un număr mediu de participanţi de aproximativ 155 participanţi/proiect; 

http://www.cicnet-ro/
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- după aria de cuprindere, din cele 16 proiecte implementate, 4 sunt de nivel 
internaţional, câte 3 de nivel naţional şi interjudeţean, 2 de nivel regional şi 7 
de nivel judeţean; 

- partenerii din program au identificat, după implementarea proiectelor, 286 de 
indicatori de performanţă, din care: 127 de indicatori cantitativi, 56 de 
indicatori calitativi şi 103 indicatori de impact; 

- suma alocată prin program a fost de 1.200.000 lei. 
 

b) indicatori de impact: 
- programul a contribuit la îndeplinirea  operaţiunii indicative nr.6 – 

„Dezvoltarea parteneriatelor locale, zonale, judeţene, interjudeţene, regionale, 
interregionale şi internaţionale” prevăzută în direcţia de dezvoltare strategică 
prioritară nr.1 – „Dezvoltarea capacităţii administrative” din Strategia de 
dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020; 

- domeniile de sprijin financiar stabilite, numărul de proiecte, scopul şi tematica 
acestora, aria de cuprindere, numărul grupurilor ţintă şi numărul beneficiarilor 
direcţi şi indirecţi demonstrează că fundamentarea programului a fost corectă 
din punct de vedere al oportunităţii şi necesităţii implementării lui şi în 
concordanţă cu nevoi de interes public judeţean real identificate; 

- programul a asigurat creşterea participării cetăţenilor la proiecte de interes 
public local, zonal, judeţean, interjudeţean, regional, interregional şi 
internaţional (peste 2.600 de beneficiari direcţi şi peste 10.000 de beneficiari 
indirecţi), dezvoltarea spiritului civic participativ şi a unor raporturi 
interactive dintre administraţia publică judeţeană şi cetăţeni, prin care 
activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa este pusă în slujba, folosul şi sub 
controlul cetăţenilor;  

- programul a contribuit la aplicarea principiului european al parteneriatului şi 
la dezvoltarea parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu 
standardele din Uniunea Europeană, prin realizarea de asocieri 
instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu parteneri din societatea 
civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere, pentru susţinerea 
organizatorică şi financiară a programelor/ proiectelor/ acţiunilor educative, 
culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi 
internaţional în anul 2012; 

- parteneriatele dezvoltate şi implementate prin program au adus atât avantaje 
părţilor contractante, cât şi o plusvaloare, de la sporirea angajamentului şi 
lărgirea cunoştinţelor până la creşterea transparenţei şi a eficienţei procesului 
de formulare şi aplicare a politicilor publice;  

- aplicarea eficientă şi eficace a principiului parteneriatului în implementarea 
programului a demonstrat creşterea capacităţii administrative şi a capacităţii 
tehnice a partenerilor de a contribui substanţial la proces, existenţa de 
expertiză şi resurse umane pentru implementarea de proiecte,  punându-se 
astfel problema consolidării şi dezvoltării acestor capacităţi; 
- respectarea unei proceduri prestabilite de pregătire, implementare, 

monitorizare şi evaluare a proiectelor aprobate pentru susţinerea 
organizatorică şi financiară, precum şi numărul mare al indicatorilor de 
performanţă puşi în evidenţă în proiectele implementate prin program (286) 
arată o creştere a competenţelor reprezentanţilor beneficiarilor în acest 
domeniu; 
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- după aria de cuprindere, diversitatea activităţilor şi numărul beneficiarilor 
direcţi sau indirecţi, implementarea proiectului a contribuit la schimbul de 
bune practici de nivel internaţional, naţional şi judeţean, la schimbul de 
valori culturale perene, descoperirea unor talente locale de mare 
perspectivă, facilitarea comunicării şi socializării între participanţii la 
acţiuni, formarea unei atitudini civice şi a responsabilităţii conştiente, mai 
ales în rândul tinerilor, promovarea obiectivelor istorice, culturale şi 
turistice din judeţ, dezvoltarea spiritului de competiţie,  îmbunătăţirea şi 
promovarea performanţelor profesionale, personale şi civice în activitatea 
beneficiarilor de sprijin financiar; 

 
            Consiliul Județean Ialomița are convingerea că Programul ”Parteneriate 
pentru coeziune” va aduce și în anul 2018, proiecte/ acţiuni cu importantă valoare 
adăugată, va crește gradul de participare a cetăţenilor şi, în special, a tinerilor la 
viaţa economico-socială și cultural-educativă, va impune și generaliza bunele 
practici în organizarea de evenimente relevante, cu  atragerea unor grupuri-ţintă 
diverse ca vârstă, profesie şi arie teritorială de cuprindere, va consacra viabilitatea 
parteneriatelor instituționalizate, contribuind la sporirea vizibilităţii acţiunilor şi 
activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul public. 
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Primăria Municipiului Alba-Iulia 

Comunicare cu cetăţenii prin aplicaţia e-AlbaIulia 
 
Instituţia:  

Primăria Municipiului Alba-Iulia 

Numele Bunei Practici:  

Comunicare cu cetăţenii prin aplicaţia e-AlbaIulia 
 
Persoană de contact: 

Nicolaie Moldovan, City Manager 

Parteneri: 

Orange România 

Descrierea Bunei Practici: 

În cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City, a fost dezvoltată o soluţie 
care constă în implementarea unei platforme de proximity mobile marketing 
(marketing de proximitate) şi care are ca scop promovarea turistică a obiectivelor 
strategice din oraşul Marii Uniri, precum şi interacţiunea cu cetăţenii.  

Prin implementarea 
acestui proiect, Alba Iulia a 
devenit primul oraş din 
România care deţine o 
soluţie permanentă de 
comunicare cu turiştii şi 
cetăţenii săi prin 
intermediul unor senzori 
(beaconi) şi unul dintre 
primele oraşe europene care 
adoptă această tehnologie. 

Demersul inovativ de 
a oferi turiştilor o 
experienţă mai bună în 
vizitarea oraşului se 
încadrează în strategia Alba 

Iuliei de a deveni un „smart city” nu la nivel declarativ, ci la nivel practic, 
implicând această tehnologie de ultimă oră atât în beneficiul turiştilor, cât şi al 
cetăţenilor săi. 

Elementul de bază în cadrul acestui proiect dezvoltat de către Orange 
împreună cu partenerul Zoniz este aplicaţia e-AlbaIulia, care poate fi descărcată şi 
utilizată pe orice smartphone. Aplicaţia este un ghid virtual al turistului care 
vizitează Alba Iulia şi un instrument foarte util în ceea ce priveşte comunicarea 
administraţiei locale cu cetăţenii. 
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Aplicaţia e-AlbaIulia se poate descărca de aici: 
Pentru dispozitivele cu Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.gebs.discover.albaiulia&hl=ro  
Pentru dispozitivele cu iOS:  
https://itunes.apple.com/ro/app/e-alba-iulia/id1179797482?l=ro&mt=8  
 
Problema identificatã: 

Comunicarea cu cetăţenii ar trebui să fie noul status quo al administraţiilor 
locale, pentru că un oraş cu tendinţe de dezvoltare sustenabilă se bazează pe 
acoperirea necesităţilor cetăţenilor şi pe transparenţă civică, nu pe o guvernare cu 
tendinţe autocrate. 

Comunicarea şi consultarea cetăţenilor la nivel celular, mai ales în ceea ce 
priveşte modalităţile de transmisie de mesaje de interes general, dar şi de primire 
feedback direct din viaţa cartierelor este o necesitate acută care trebuie să aibă 
un corespondent real în viaţa oraşului. În cazul Alba Iuliei, acest corespondent real 
este aplicaţia e-AlbaIulia, dezvoltată în cadrul proiectului pilot "Alba Iulia Smart 
City", pe care am transformat-o atât într-un ghid virtual pentru turişti, cât şi într-
un instrument de e-guvernare digitală ultra modern. 
 

Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

Oraşul viitorului este oraşul care-şi ascultă cetăţenii. Nivelul de adopţie al 
democraţiei trebuie să treacă din stadiul de "asistenţă" (vot, acte de civism) la 
stadiul de implicare activă şi participativă.  

Utilizarea pe scară largă a aplicaţiei e-AlbaIulia are scopul de a transforma 
Alba Iulia într-un oraş care-şi ascultă cetăţenii şi care comunică în mod direct şi 
nemijlocit cu comunitatea.  

Cu ajutorul aplicaţiei e-AlbaIulia, vechiul Apulum devine primul oraş din 
România în care administraţia locală derulează programe de consultare publică prin 
intermediul unei soluţii de smart city, dezvoltată şi implementată în cadrul 
proiectului Alba Iulia Smart City. 
 
Principalele obiective: 

Principalele obiective ale soluţiei de e-guvernare prin e-AlbaIulia sunt: 
- să asigure o comunicare mai bună cu cetăţenii oraşului; 
- să ajute administraţia locală în luarea de decizii pliate pe nevoile şi 

ţinând cont de preferinţele cetăţenilor;  
- să contribuie şi mai mult la transparentizarea relaţiei municipalitate-

cetăţean; 
- să transforme Alba Iulia într-un oraş mai inclusiv, mai eficient, mai 

comunicativ, mai bun de locuit. 
 
Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

Aplicaţia de guvernare inteligentă e-AlbaIulia funcţionează pe tehnologia 
bluetooth, cu ajutorul unui număr de 180 de senzori – beaconi – instalaţi în cele 
mai importante zone din oraş. Prin intermediul beaconilor, se transmit în aplicaţie 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.gebs.discover.albaiulia&hl=ro
https://itunes.apple.com/ro/app/e-alba-iulia/id1179797482?l=ro&mt=8
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informaţii turistice cu rol de ghidaj virtual pentru turişti, dar mesaje de interes 
general cetăţenesc şi informaţii utile care privesc viaţa cetăţii. 

e-AlbaIulia, prin intermediul tehnologiei inovative pe care funcţionează, 
facilitează participarea activă a comunităţii la dezvoltarea oraşului prin implicarea 
cetăţenilor în sondaje de opinie personalizate direct în aplicaţie şi prin creşterea 
accesibilităţii imediate la informaţiile de interes public (prin notificări active şi 
campanii informative). 
Prin intermediul unui proiect POCA, numărul de beaconi va fi suplimentat cu încă 
400 de unităţi. Intenţionăm în acest fel să acoperim arii cât mai largi din oraş. 
 

Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

Soluția interacțiune cu cetățenii are ca mijloc de comunicare digitală 
aplicaţia e-AlbaIulia şi include 180 de de beaconi instalați până în acest moment în 
zona de proximitate a peste 200 de obiective de interes turistic şi public (muzee, 
universitate, cetate, unităţi de ospitalitate, statui, catedrale, pieţe etc.). 

Modalitatea de funcţionare a aplicaţiei este următoarea: din platforma Zoniz 
dedicată aplicaţiei, sunt încărcate şi publicate, prin intermediul tehnologiei 
Bluetooth, informaţii turistice, campanii şi informaţii de interes cetăţenesc. Feed-
ul (mesajele publicate) ajunge direct pe telefonul mobil al vizitatorilor sau 
cetăţenilor care au instalată aplicaţia şi activată funcţia Bluetooth a telefonului. La 
deschidere, aplicaţia solicită utilizatorului activarea funcţiei Bluetooth. 
Implementarea bunei practici - proiectul smart dedicat comunicării inteligente şi e-
guvernării, este bazată pe o platformă software-hardware integrată şi include: 
- o platformă web; 
- un modul de management de campanii digitale; 
- aplicaţia de mobil e-AlbaIulia; 
- un integrator social media; 
- o reţea hardware de beaconi şi managementul complet al acesteia; 
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- un modul de raportări şi statistici în timp real; 
- servicii de suport şi training. 
 
 
În ceea ce priveşte partea de comunicare, ataşăm câteva linkuri de relevanţă 
media: 
- site-ul web dedicat - www.albaiuliasmartcity.ro, la adresa:   

https://albaiuliasmartcity.ro/proiect/turism-inteligent-si-e-guvernare  
- pagina de Facebook a proiectului Alba Iulia Smart City, unde aplicaţia a fost 

promovată intens: https://www.facebook.com/albaiuliasmartcity  
- http://www.mediafax.ro/economic/orasul-unde-companiile-investesc-peste-un-

milion-de-euro-pentru-a-l-face-primul-smart-city-din-romania-interviu-cu-city-
managerul-nicolaie-moldovan-17031782  

- http://romaniansmartcity.ro/2017/10/02/nicolaie-moldovan-city-manager-alba-
iulia-smart-city-nu-e-despre-a-te-da-oras-destept-ci-despre-a-arata-ca-esti  

- http://www.domnuleprimar.ro/Nicolaie-Moldovan-ALBA-IULIA-este-orasul-pilot-
care-sunt-implementate-cele-mai-multe-tehnologii-smart-pentru-imbunatatirea-
vietii-comunitatii-dpe-ai-s96-a25262.htm  

- https://ziarulunirea.ro/alba-iulia-orasul-in-care-companiile-private-investesc-
peste-un-milion-de-euro-pentru-a-l-face-primul-smart-city-din-romania-peste-
100-de-solutii-inteligente-testate-in-doi-ani-i-463306  

- http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/cinci-noi-solutii-de-guvernare-
inteligenta-vor-fi-implementate-in-proiectul-alba-iulia-smart-city-2018-a2343    

- https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/proiecte-alba-iulia-smart-city-oras-
inteligent-romania-1_5807855f5ab6550cb8b50af0/index.html  

 
 
Elemente novatoare: 

 
Elementele inovatoare ale acestei bune practici sunt: 
- aplicaţie dedicată e-guvernării şi dezvoltată pe acest sector pentru Alba Iulia; 
- modalitate de comunicare digitală cu cetăţenii prin tehnologia bluetooth şi 

beaconi (senzori de proximitate); 
- aliniere digitală la condiţiile de bază ale transformării digitale a unui oraş 

inteligent; 
- soluţie smart pentru comunicare directă, instantă şi eficientă cu cetăţenii. 
 
 
Lecții învăţate: 

 
Principalele lecţii învăţate în implementarea bunei practici şi în derularea 
proiectului sunt: 
- content de calitate în aplicaţie; 
- fotografii dedicate bine realizate care să însoţească mesajele; 
- conţinut video adăugat la timp. 

 
 
 
 

http://www.albaiuliasmartcity.ro/
https://albaiuliasmartcity.ro/proiect/turism-inteligent-si-e-guvernare
https://www.facebook.com/albaiuliasmartcity
http://www.mediafax.ro/economic/orasul-unde-companiile-investesc-peste-un-milion-de-euro-pentru-a-l-face-primul-smart-city-din-romania-interviu-cu-city-managerul-nicolaie-moldovan-17031782
http://www.mediafax.ro/economic/orasul-unde-companiile-investesc-peste-un-milion-de-euro-pentru-a-l-face-primul-smart-city-din-romania-interviu-cu-city-managerul-nicolaie-moldovan-17031782
http://www.mediafax.ro/economic/orasul-unde-companiile-investesc-peste-un-milion-de-euro-pentru-a-l-face-primul-smart-city-din-romania-interviu-cu-city-managerul-nicolaie-moldovan-17031782
http://romaniansmartcity.ro/2017/10/02/nicolaie-moldovan-city-manager-alba-iulia-smart-city-nu-e-despre-a-te-da-oras-destept-ci-despre-a-arata-ca-esti
http://romaniansmartcity.ro/2017/10/02/nicolaie-moldovan-city-manager-alba-iulia-smart-city-nu-e-despre-a-te-da-oras-destept-ci-despre-a-arata-ca-esti
http://www.domnuleprimar.ro/Nicolaie-Moldovan-ALBA-IULIA-este-orasul-pilot-care-sunt-implementate-cele-mai-multe-tehnologii-smart-pentru-imbunatatirea-vietii-comunitatii-dpe-ai-s96-a25262.htm
http://www.domnuleprimar.ro/Nicolaie-Moldovan-ALBA-IULIA-este-orasul-pilot-care-sunt-implementate-cele-mai-multe-tehnologii-smart-pentru-imbunatatirea-vietii-comunitatii-dpe-ai-s96-a25262.htm
http://www.domnuleprimar.ro/Nicolaie-Moldovan-ALBA-IULIA-este-orasul-pilot-care-sunt-implementate-cele-mai-multe-tehnologii-smart-pentru-imbunatatirea-vietii-comunitatii-dpe-ai-s96-a25262.htm
https://ziarulunirea.ro/alba-iulia-orasul-in-care-companiile-private-investesc-peste-un-milion-de-euro-pentru-a-l-face-primul-smart-city-din-romania-peste-100-de-solutii-inteligente-testate-in-doi-ani-i-463306
https://ziarulunirea.ro/alba-iulia-orasul-in-care-companiile-private-investesc-peste-un-milion-de-euro-pentru-a-l-face-primul-smart-city-din-romania-peste-100-de-solutii-inteligente-testate-in-doi-ani-i-463306
https://ziarulunirea.ro/alba-iulia-orasul-in-care-companiile-private-investesc-peste-un-milion-de-euro-pentru-a-l-face-primul-smart-city-din-romania-peste-100-de-solutii-inteligente-testate-in-doi-ani-i-463306
http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/cinci-noi-solutii-de-guvernare-inteligenta-vor-fi-implementate-in-proiectul-alba-iulia-smart-city-2018-a2343
http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/cinci-noi-solutii-de-guvernare-inteligenta-vor-fi-implementate-in-proiectul-alba-iulia-smart-city-2018-a2343
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/proiecte-alba-iulia-smart-city-oras-inteligent-romania-1_5807855f5ab6550cb8b50af0/index.html
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/proiecte-alba-iulia-smart-city-oras-inteligent-romania-1_5807855f5ab6550cb8b50af0/index.html
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Rezultate: 
 

 
 

În urma implementării acestei soluţii smart de e-guvernare, municipalitatea 
albaiuliană dispune de: 
- o platformă web dedicată comunicării cu cetăţenii; 
- un modul de management de campanii digitale; 
- aplicaţia de mobil e-AlbaIulia; 
- un integrator social media; 
- o reţea hardware de beaconi şi managementul complet al acesteia; 
- un modul de raportări şi statistici în timp real; 
- servicii de suport şi training. 

 
 
Aplicaţia este folosită şi de către turişti, pentru care este un ghid virtual, 

dar şi în sectorul HoReCa, unde se transformă într-un instrument deosebit de util în 
ceea ce priveşte publicarea de oferte şi oferirea de vouchere. 
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Primăria Municipiului Roman 

“Să ne ascultăm!” – proiect de consultare publică 
 
 

Instituţia:  

Primăria Municipiului Roman 

Numele Bunei Practici:  

“Să ne ascultăm!” – proiect de consultare publică 

 

Persoană de contact: 

Constantin Neagu, şef Birou Control, Strategii și Marketing Instituțional 

Parteneri: 

mass-media locală- Topall Tv, CNS Tv, Roman 24, Romanul financiar, Monitorul de 
Roman și Neamț, Ziarul de Roman, InRoman.ro 
 
Descrierea Bunei Practici: 

Accesul cetăţenilor la informaţia de interes public şi participarea lor la 
luarea deciziilor reprezintă premise importante pentru o guvernare locală, 
democratică şi responsabilă. Informaţia le permite cetăţenilor, pe de o parte, să 
aprecieze în cunoştinţă de cauză acţiunile administraţiei, iar pe de altă parte, să 
participe în mod avizat la dezbaterile şi la luarea deciziilor care îi privesc. 

Guvernată de aceste principii, Primăria Municipiului Roman a deschis un 
dialog cu cetățenii, cu diversele categorii profesionale, cu reprezentanții unităților 
sanitare, de învățământ, cultură, culte, ONG-uri și mediul de afaceri, în vederea 
identificării și definirii foarte clare a problemelor cu care se confruntă municipiul și 
stabilirii priorităților  în materie de proiecte de dezvoltare a orașului. 

Sub genericul “Să ne ascultăm!”, ampla campanie de consultare publică s-a 
derulat pe parcursul anului pe mai multe planuri: consultări/ dezbateri publice, 
întâlniri punctuale cu cetățenii în fiecare cartier al orașului, sondaje de opinie pe 
rețelele social-media.  

Identificarea problemelor comunităţii, a priorităţilor, soluționarea 
problemelor și susţinerea implementării planurilor de dezvoltare prin dezvoltarea 
unui dialog permanent și constructiv cu toate părțile interesate, a dus la 
legitimitatea deciziilor luate. 

 
 

Adresa web a Bunei Practici: 

http://www.primariaroman.ro  
 

http://www.primariaroman.ro/
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Problema identificatã: 

- Implicarea redusă a cetățenilor în exprimarea opiniilor privind proiectele 
municipalității, definirea unor viziuni strategice sau în ceea ce priveşte 
consultarea în cadrul procesului decizional. 

- Gradul redus de implicare a societății civile  la realizarea şi urmărirea 
proiectelor. 

 
Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele programatice: 

Proiectul “Să ne ascultăm!” are drept scop implicarea cetățenilor în 
managementul deciziilor, aducerea deciziilor cât mai aproape de beneficiari, care 
sunt informați și consultați asupra modului de gestionare a autorității și resurselor 
publice.  

În urma dialogului dintre administrația locală și cetățeni, sugestiile acestora 
din urmă sunt integrate urmârindu-se astfel satisfacerea nevoilor comunității.  

Proiectul derulat se conformează cerințelor și prevederilor documentate de 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, Legea 215/ 2001 
republicată privind administrația publică locală, Legea 544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,  
Legea 52/2003 Republicată privind transparența actului decizional în administrația 
publică, HG nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor 
de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes 
public. 

Implicarea societății civile în acest proiect a dus la îmbunatățirea percepției 
cetățenilor și creșterea încrederii în autoritatea publică locală.  
 

Principalele obiective: 

1. Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel 
local; 

2. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia 
publică; 

3.  Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie 
în sectoare şi domenii de activitate prioritare; 

4. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetaţenilor, pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Roman; 

5. Creşterea gradului de asumare a procesului de dezvoltare urbană de către 
cetăţeni; 

6. Consolidarea democraţiei prin participarea cetaţenilor la un exerciţiu de luare a 
unor decizii ce privesc întreaga comunitate. 
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Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

Resurse materiale: sală pentru desfășurarea consultărilor și dezbaterilor publice; 
sistem IT; conexiune la internet, imprimantă pentru multiplicarea materialelor; 
consumabile; alocarea unei secţiuni pe site-ul instituţiei; pagina de facebook. 
Resurse umane: un consilier pe probleme de comunicare și mass-media; un 
funcționar public desemnat a fi responsabil de aplicarea Legii 52/2003 în cadrul 
instituţiei.  
 

Implementarea Bunei Practici - durata, activități, management, comunicare: 

Proiectul “Să ne ascultăm!”, derulat de Municipiul Roman, a reprezentat 
deschiderea administraţiei locale spre implicarea cetăţenilor în activitatea 
complexă a procesului de guvernare, transferul continuu de informaţii de la 
administraţie la cetăţeni, stabilirea unor instrumente eficiente prin care 
administraţia a adunat informaţii de la cetăţeni și a prioritizat investițiile, acțiunile 
și proiectele. 

Proiectul de consultare publică “Să ne ascultăm!” a debutat la începutul 
anului 2017 și s-a derulat pe mai multe planuri: dezbateri publice, întâlniri 
punctuale cu cetățenii în fiecare cartier al orașului, sondaje de opinie pe rețelele 
social-media. 

Participarea cetăţenească a fost integrată în evenimentele majore ale 
activităţii administraţiei locale, începând cu procesul de elaborare a bugetului și 
până la stabilirea priorităților pentru fiecare cartier al orașului. 
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În acest scop au fost organizate consultări/ dezbateri publice cu 
reprezentanţi din toate domeniile, pentru a cunoaşte nevoile fiecărei categorii 
profesionale în parte și găsirea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea orașului. 

Mediatizarea organizării consultărilor/ dezbaterilor publice s-a efectuat prin 
intermediul mass-media, pe site-ul instituţiei și rețeaua de socializare, la sediul 
primăriei. 

La consultările/ dezbaterile publice au fost invitate categoriile socio-
profesionale și cetățenii din municipiu, alături de conducerea Primăriei Roman și 
de specialişti din cadrul instituţiei. Consultările/ dezbaterile publice au permis 
tuturor participanților să-și exprime părerile și recomandările. Organizatorii au 
întocmit minute ale întrunirilor care au fost aprobate de toţi participanţii.  

Participanţii la întâlnirile de consultare publică au fost informaţi cu privire 
la deciziile luate şi la modul în care recomandările făcute de părţile interesate pe 
parcursul procesului au fost valorificate. Prin intermediul comunicatelor de presă și 
a conferinţelor de presă susținute de primarul Lucian Micu au fost aduse la 
cunoştinţa opiniei publice concluziile şi recomandările rezultate în urma consultării 
publice organizate, modul cum au fost ele valorificate.  

 
- Consultarea/ dezbaterea publică cu toţi reprezentanţii unităţilor de 

învăţământ din municipiu 
Scopul declarat al întâlnirii a fost acela de a dezbate investiţiile care se vor realiza 
în cursul anului, din bugetul local, în infrastructura școlară. De asemenea, toate 
problemele existente din fiecare creșă, grădiniţă, şcoală şi liceu au fost însușite de 
conducerea primăriei, sumele necesare pentru rezolvarea acestora regăsindu-se în 
bugetul anual.  
 

- Consultarea/ dezbaterea publică  cu medicii, asistenţii, liderii de sindicat 
şi conducerea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman  

În cadrul întâlnirii s-a creionat o listă cu investiţiile necesare în aparatură şi 
modernizarea structurală a secţiilor. Discuţiile au fost constructive, cadrele 
medicale exprimându-şi dorinţa ca, şi în continuare, calitatea actului medical să 
crească. Chiar dacă sistemul medical nu este unul perfect, profesionalismul 
cadrelor medicale permite deja ca la Roman să se efectueze investigaţii şi operaţii 
ca în clinicile universitare.  
 

-  Consultarea/ dezbaterea publică  cu reprezentanţii ONG-urilor  
Dialogul cu cei care doresc să 
se implice în viaţa comunităţii 
a fost unul practic, 
participanţii solicitând 
Primăriei sprijin pentru 
identificarea de spaţii în care 
să-şi desfăşoare activitatea, 
dar şi o mai mare promovare a 
tinerilor talente pe plan local. 
Ca urmare a discuțiilor, 
administrația locală a elaborat 
un proiect în vederea obținerii 
de finanțare nerambursabilă, pentru reabilitarea Cinematografului Unirea şi 

http://zch.ro/wp-content/uploads/2017/01/dezbatere-roman-ong-1.jpg�
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transformarea lui într-un centru multifuncţional, unde se vor putea viziona filme, 
se vor susţine spectacole de teatru, artistice, culturale sau se pot organiza întâlniri 
între voluntari.  
 

- Consultarea/ dezbaterea publică cu reprezentanții tuturor cultelor 
religioase: ortodox, catolic, adventist, penticostal, dar și cu comunitatea 
evreilor și cea armenească 
În urma discuțiilor s-a remarcat dorința de implicare a reprezentanților Bisericii în 
problemele comunității și oferirea de ajutor persoanelor nevoiașe.  
 

- Consultarea/ dezbaterea publică  cu asociațiile de proprietari din 
municipiul Roman 

La întâlnire au participat reprezentanți ale tuturor asociațiilor de proprietari din 
oraș, aceștia transmițând solicitări diverse venite din partea cetățenilor.  
Problemele ridicate au fost diverse, de la toaletarea arborilor, amplasarea de 
băncuțe și până la amenajarea de locuri de parcare, asfaltarea de alei și trotuare. 
În același cadru au fost oferite informații utile de către reprezentanții societăților 
furnizoare de utilități și servicii publice.  
 

- Consultarea/ dezbaterea publică  cu taximetriștii 
Reprezentanții acestei categorii profesionale au solicitat reînființarea stației de 
așteptare din zona Tic Tac, dar și reamenajarea stației de la Spitalul Vechi. 
Totodată, aceștia au cerut și o mai mare implicare a polițiștilor locali pentru 
dirijarea traficului rutier. Ca urmare a acestei întâlniri, Poliția Locală a inițiat 
controale pentru prevenirea și combaterea fenomenului pirateriei. De asemenea, s-
a stabilit să fie translate unele treceri de pietoni pentru a se evita producerea de 
incidente.  
 

- Consultarea/ dezbaterea publică  cu oamenii de afaceri din Roman  
Discuţiile au fost purtate pe teme din mediul economic privat şi găsirea de 
propuneri pentru a dezvolta municipiul. Majoritatea oamenilor de afaceri au lăudat 
iniţiativa conducerii Primăriei Roman şi a apreciat că o mai bună consultare 
conduce la luarea unor decizii bune pentru comunitate. Agenţii economici au vorbit 
de impozitele mari pe care le au de plătit pentru clădiri, însă aceste reglementări 
ţin de Codul Fiscal, Primăria municipiului Roman neintervenind în ultimii ani pentru 
majorarea taxelor. Agenţii economici au solicitat şi un plan de protecţie pentru 
mediul de afaceri local, astfel încât firmele din Roman să aibă prioritate la 
accesarea contractelor de lucrări, făcând un apel la romaşcani să fie şi ei solidari 
cu producătorii autohtoni.  
 

- Consultarea/ dezbaterea publică  cu reprezentanții vârstei a III-a 
Pensionarii prezenţi la discuţii au ridicat probleme legate de existenţa câinilor 
vagabonzi, au solicitat reabilitarea străzii Eternităţii, de lângă Parc, extinderea 
reţelei de gaz şi unele investiţii în Piaţa Centrală. Pe parcursul anului, majoritatea 
propunerile aduse la cunoştinţă de cei prezenţi găsindu-și rezolvarea. Astfel, 
programul pus în aplicare de capturare a câinilor fără stăpân a rezolvat problema 
câinilor vagabonzi iar strada Eternităţii şi bulevardul Roman Muşat (fosta Florilor) 
au intrat într-un program complet de reabilitare, prin asfaltare, amenajare de 
locuri de parcare şi pavare a trotuarelor.  
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- Consultarea/ dezbaterea publică cu reprezentanții tinerilor 

În cadrul evenimentului, membrii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 
Municipiului Roman, for consultativ care funcționează pe baza dialogului structurat 
pentru elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul 
tineretului la nivel local, au prezentat propunerile de dezvoltare a municipiului 
Roman, până în anul 2020, văzute prin prisma acestora. 
În completarea acțiunilor de consultare publică, conducerea Primăriei Municipiului 
Roman a purtat întâlniri cu cetățenii în fiecare cartier al orașului pentru a rezolva 
situațiile semnalate de aceștia sau pentru a identifica soluții la problemele din 
zonele respective. 
 

Ca o premieră, primarul municipiului Roman Lucian Micu a avut și o inițiativă 
deosebită.  Acesta a onorat invitațiile romașcanilor de a le trece pragul casei și de 
a sta de vorbă despre problemele cartierului.  

Întâlnirile au fost programate în funcție de agenda primarului, pe baza 
invitațiilor transmise din partea romașcanilor pe pagina de Facebook a edilului. 

De asemenea, pentru a ajuta cetăţenii să înţeleagă importanţa 
responsabilităţii lor de a interacţiona cu administraţia într-un mod constructiv, 
Primăria Roman a sondat opinia publică pentru a se găsi răspunsurile împreună cu 
romașcanii, la unele probleme de interes public. Și pentru că cea mai rapidă 
modalitate de a fi în dialog permanent și constant este prin intermediul paginii de 
Facebook, sondajele s-au derulat prin intermediul unei aplicații de pe această 
rețea de socializare. 

Primul sondaj de opinie lansat de Primăria municipiului Roman a vizat spaţiul 
considerat cel mai potrivit de romaşcani pentru desfăşurarea evenimentelor din 
cadrul Zilelor Romanului. La sondaj au participat 998 de persoane, cele mai multe 
dintre opţiuni înclinând balanţa către centrul municipiului. 

Un alt sondaj efectuat, pe pagina oficială de Facebook a primăriei, a fost cel 
referitor la organizarea, la Roman, a unei proiecții a filmului Octav – în regia lui 
Serge Ioan Celebidachi, cu prezența la eveniment a actorului Marcel Iureş, precum 
şi a altor membri ai echipei de filmare. Sondarea opiniei a venit ca urmare a 
faptului că regizorul lungmetrajului este Serge Ioan Celebidachi, fiul celebrului 
compozitor și dirijor Sergiu Celibidache, a cărui locuință, din centrul orașului, a 
fost cumpărată de administrația locală și așteaptă să intre în reparații capitale. La 
sondaj au participat 124 de persoane, sondajul fiind activ pe parcursul a șapte zile, 
el având de reliefat opinia cetățenilor cu privire la oportunitatea cheltuirii unor 
bani din bugetul local pentru proiecția filmului și pentru aducerea la Roman a unor 
membri din echipa de producție și distribuție. Cele mai multe dintre răspunsuri, un 
procent de 64,5% au fost de acord cu acest eveniment, cu condiția ca «cheltuiala 
să nu depășească suma de 2.000 de euro. 

La sondajul cu privire la lucrurile ce pot fi îmbunătățite în activitatea din 
Complexul Sportiv și de Agrement ”Moldova” și-au exprimat opinia 53 de persoane. 
Sugestiile venite din parte respondenților au fost considerate a fi foarte bune, 
administrația locală intenționând să pună câteva dintre măsurile propuse în 
aplicare. Printre acestea se numără asigurarea de Internet gratuit, montarea unui 
ceas şi a unor termometre pentru afară şi pentru apa din bazine, posibilitatea 
revenirii în Ştrand pe parcursul unei zile fără a mai fi nevoie de plata unui nou 
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tichet şi înăsprirea regulamentului pentru descurajarea persoanelor certate cu 
bunul simţ. 

Printr-un ultim sondaj de opinie, derulat tot prin intermediul paginii oficiale 
de Facebook https://www.facebook.com/Primăria-Municipiului-Roman-
315191282016847,  romașcanii au fost invitați să-și exprime opiniile în legătură cu 
evenimentele ce  ar trebui să fie organizate pentru realizarea unei petreceri 
reușite în Ștrandul din Complexul Sportiv și de Agrement ”Moldova”. 

Răspunsurile formulate de cei care au răspuns invitației administrației locale 
au fost utilizate pentru organizarea evenimentului. 

Prin implicarea în procesul decizional s-au realizat pași importanți spre 
dezvoltarea mentalităţii participative a cetăţenilor. S-au constatat domeniile în 
care sunt probleme, s-au identificat compartimentele responsabile, soluțiile pentru 
rezolvarea acestora și acțiunile aparatului propriu al primarului în rezolvarea celor 
sesizate.  
 
 
Elemente novatoare: 

 
Consultările publice și dialogul direct au dus la soluționarea eficientă a 

problemelor preluate de la cetățeni, satisfacerea multora dintre nevoile 
comunității și ierarhizarea priorităților de pe agenda municipalității. Gradul mare 
de deschidere a instituţiei către cetăţean a dus la diminuarea sau chiar eliminarea 
riscurilor de corupţie, respectiv, a faptelor de corupţie. 

Sondajele de opinie on-line au oferit  posibilitatea accesării şi completării 
lor în orice moment de către orice persoană interesată, ghidând administrația 
locală în procesul decizional.  

Vizitele primarului în casele romașcanilor au reprezentat întâlniri relaxate, 
utile ambelor părți, depășindu-se cadrul rigid al audiențelor publice. 
 
Lecții învăţate: 

 
1. “Nevoile cetățeanului sunt prioritare pentru conducerea unității administrativ-

teritoriale!”   
2. “Participarea, transparenţa, responsabilitatea consolidează buna guvernare 

locală!”  
3. “Funcționarii publici și aleșii locali sunt în slujba directă a cetățeanului!” 
 

 
Rezultate: 

 
 

- Proiectul “Să ne ascultăm!” a însemnat derularea unui  program complex de 
interacţiune a reprezentanţilor municipalității cu cetăţenii, la nivel decizional şi 
executiv, stimularea democraţiei participative, precum şi fluidizarea comunicării 
şi schimbului de informaţii. Implementarea proiectului a avut un impact pozitiv 
şi a condus la o mai mare încredere a comunităţii în deciziile adoptate de către 
administrația locală, crearea și menţinerea unor relaţii permanente de 
cooperare. 
Cuantificat în cifre, proiectul “Să ne ascultăm!” înseamnă: 

https://www.facebook.com/Prim%C4%83ria-Municipiului-Roman-315191282016847
https://www.facebook.com/Prim%C4%83ria-Municipiului-Roman-315191282016847
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- 15 consultări/dezbateri publice la care au participat 900 de persoane; 
- 20 întâlniri cu cetățenii în cartierele orașului la care au participat 3700 de 

persoane; 
- 4 sondaje de opinie la care au răspuns 1375 de romașcani. 
- Pe lângă latura cantitativă este importantă și cea calitativă, vocile cetățenilor 

fiind  auzite iar ideile lor puse în practică. 
 
Proiectul implementat a dus la: 

- Creșterea gradului de transparență în procesul decizional al instituției și la 
consolidarea integrităţii, eficienţei, eficacității administraţiei publice locale; 

- Crearea unei punți de comunicare şi de colaborare dintre cetăţeni şi 
administraţia publică; 

- Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetaţenilor, pentru a 
îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Roman; 

- Creşterea gradului de asumare a procesului de dezvoltare urbană de către 
cetaţeni; 

- Consolidarea democraţiei prin participarea cetaţenilor la un exerciţiu de luare a 
unor decizii ce privesc întreaga comunitate. 

- Îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite de administrația publică locală; 
- Modernizarea managementului organizaţional al instituţiei prin preluarea 

propunerilor cetăţenilor; 
- Participarea cetăţenească a oferit și alte avantaje pentru administraţia publică: 
- Restabilirea şi construirea încrederii între administraţia publică şi cetăţeni; 
- A sprijinit administraţia să identifice nevoile comunităţii mai repede şi cu o 

satisfacţie mai mare pentru cetăţeni; 
- A oferit gratuit administraţiei publice informaţii în legatură cu deciziile ce 

trebuiesc luate; 
- A condus comunitatea către consens şi nu către conflict. 
- Participarea unui număr semnificativ de persoane la luarea deciziilor pentru 

comunitate este un proces democratic de bază.  
 
Pentru ca implicarea cetăţenească să fie o practică permanentă la nivel local 
pentru garantarea succesului în implementarea măsurilor adoptate, se impune: 

- Continuarea procesului de consultare și sondare a opiniei cetățenilor;  
- Informarea cetățenilor cu privire la măsurile puse în aplicare pe baza  

propunerilor formulate; 
- Stabilirea priorităţilor de dezvoltare ale comunităţii prin implicarea activă a 

cetățenilor. 
- Creşterea transparenţei în procesul de luare a deciziilor a contribuit la 

eficientizarea actului de guvernare locală și a generat o atmosferă de colaborare 
favorabilă dezvoltării echilibrate, susţinute şi de durată a municipiului. 
 
 

Descrierea referințelor: 

Comunicate de presă, articole de presă, pagina de Facebook și site-ul instituției. 
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Link-uri: 

 http://zch.ro/dezbateri-la-primaria-roman-sanatatea/ 
 http://mesagerulneamt.ro/2017/01/galerie-foto-dezbateri-bugetare-la-

primaria-roman-ziua-intai-invatamantul/ 
 http://tvtopall.ro/2017/02/02/intalnire-cu-oamenii-de-afaceri-1/ 
 http://www.romanulfinanciar.ro/stiri-locale-2017/96-ianuarie-2017/8868-

initiativa-inedita-nici-un-primar-nu-a-mai-facut-asa-ceva-pana-acum-primarul-
micu-vine-acasa-la-dumneavoastra 

 http://www.romanulfinanciar.ro/stiri-locale-2017/103-august-2017/10949-
continua-intalnirile-cu-romascanii-din-diferite-cartiere-al-municipiului-ce-
solicitari-au-avut-locatarii 

 http://www.ziarulderoman.ro/sondajul-de-opinie-cu-privire-la-locul-de-
desfasurare-a-zilelor-municipiului-s-a-incheiat/ 

 http://www.ziarulderoman.ro/actorul-marcel-iures-invitat-la-roman-cu-o-
proiectie-a-filmului-octav/ 

 http://inroman.ro/2017/07/07/marcel-iures-ar-putea-veni-la-roman-26697/ 
 http://mesagerulneamt.ro/2017/07/marcel-iures-asteptat-de-645-din-

romascani/ 
 http://www.ziarulderoman.ro/romascanii-cer-mai-multa-siguranta-in-strand-si-

internet-gratuit/ 
 

 

http://zch.ro/dezbateri-la-primaria-roman-sanatatea/
http://mesagerulneamt.ro/2017/01/galerie-foto-dezbateri-bugetare-la-primaria-roman-ziua-intai-invatamantul/
http://mesagerulneamt.ro/2017/01/galerie-foto-dezbateri-bugetare-la-primaria-roman-ziua-intai-invatamantul/
http://tvtopall.ro/2017/02/02/intalnire-cu-oamenii-de-afaceri-1/
http://www.romanulfinanciar.ro/stiri-locale-2017/96-ianuarie-2017/8868-initiativa-inedita-nici-un-primar-nu-a-mai-facut-asa-ceva-pana-acum-primarul-micu-vine-acasa-la-dumneavoastra
http://www.romanulfinanciar.ro/stiri-locale-2017/96-ianuarie-2017/8868-initiativa-inedita-nici-un-primar-nu-a-mai-facut-asa-ceva-pana-acum-primarul-micu-vine-acasa-la-dumneavoastra
http://www.romanulfinanciar.ro/stiri-locale-2017/96-ianuarie-2017/8868-initiativa-inedita-nici-un-primar-nu-a-mai-facut-asa-ceva-pana-acum-primarul-micu-vine-acasa-la-dumneavoastra
http://www.romanulfinanciar.ro/stiri-locale-2017/103-august-2017/10949-continua-intalnirile-cu-romascanii-din-diferite-cartiere-al-municipiului-ce-solicitari-au-avut-locatarii
http://www.romanulfinanciar.ro/stiri-locale-2017/103-august-2017/10949-continua-intalnirile-cu-romascanii-din-diferite-cartiere-al-municipiului-ce-solicitari-au-avut-locatarii
http://www.romanulfinanciar.ro/stiri-locale-2017/103-august-2017/10949-continua-intalnirile-cu-romascanii-din-diferite-cartiere-al-municipiului-ce-solicitari-au-avut-locatarii
http://www.ziarulderoman.ro/sondajul-de-opinie-cu-privire-la-locul-de-desfasurare-a-zilelor-municipiului-s-a-incheiat/
http://www.ziarulderoman.ro/sondajul-de-opinie-cu-privire-la-locul-de-desfasurare-a-zilelor-municipiului-s-a-incheiat/
http://www.ziarulderoman.ro/actorul-marcel-iures-invitat-la-roman-cu-o-proiectie-a-filmului-octav/
http://www.ziarulderoman.ro/actorul-marcel-iures-invitat-la-roman-cu-o-proiectie-a-filmului-octav/
http://inroman.ro/2017/07/07/marcel-iures-ar-putea-veni-la-roman-26697/
http://mesagerulneamt.ro/2017/07/marcel-iures-asteptat-de-645-din-romascani/
http://mesagerulneamt.ro/2017/07/marcel-iures-asteptat-de-645-din-romascani/
http://www.ziarulderoman.ro/romascanii-cer-mai-multa-siguranta-in-strand-si-internet-gratuit/
http://www.ziarulderoman.ro/romascanii-cer-mai-multa-siguranta-in-strand-si-internet-gratuit/
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Lista bunelor practici  
 

 
 

PILONUL 1 

 

Instituția Prefectului judeţul Mehedinți - Creșterea performanței instituționale și 

competențelor resurselor umane ale Instituției Prefectului, prin implementarea 

sistemului controlului intern managerial 

Institutul Național de Administrație - INA introduce metode moderne în formarea 

profesională pentru administrația publică din România  

Instituţia Prefectului judeţul Harghita - Concurs de competenţe lingvistice în 

limba română pentru minorităţi  „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”  

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași - Soluții alternative în dezvoltarea 

calității profesionale 

 

 

PILONUL 2 

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi - Agricultura –Afacere doar pentru  

profesionişti 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi - Faţa prietenoasă a 

instituţiilor fiscale 

Instituția Prefectului Municipiului București - Educația, element strategic al 

dezvoltării durabile 

Primăria comunei Jilava, judeţul Ilfov - Evoluție și revoluție în administrația 

publică 

Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului - MONTPESA 

Consiliul Județean Vaslui - Platforma Software Suport Pentru Gestionarea 

Patrimoniului Public și Privat în Cadrul Județului Vaslui 

Primăria sectorului 6 București - Colectarea separată a deșeurilor 

Primăria Comunei Șelimbăr, judeţul Sibiu - Șelimbăr - digitalizare sustenabilă 

Consiliul județean Sibiu - Strategia judeţului Sibiu de Reducere a Emisiilor de CO2 

pentru perioada 2016 – 2023 
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Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi – Sprijin pentru implicarea femeilor 

din mediul rural din județul Iași în dezvoltarea durabilă 

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iași - Soluţii digitale în activitatea de 

lucru cu publicul a celui mai mare S.P.C.L.E.P. din România 

 

 

PILONUL 3 

 

Instituţia Prefectului judeţul Timiş - “Europarlamentar pentru o zi” –promovarea 

implicării tinerilor în dialogul cu autoritățile, în vederea cunoașterii  rolului 

administraţiei publice ca actor central ce declanşează mecanisme de colaborare cu 

cetăţenii 

Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul - Optimizarea procedurilor 

administrative din cadrul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul 

Instituția Prefectului județul Sălaj - Implementarea SR EN ISO 9001:2015 în 

Instituția Prefectului județul Sălaj 

Primăria Municipiului Alba-Iulia - Sondaje Cetăţeni - Consultare publică 

Consiliul Judeţean Ialomiţa - Parteneriate pentru coeziune 

Primăria Municipiului Alba-Iulia - Comunicare cu cetăţenii prin aplicaţia e-Alba 

Iulia 

Primăria Municipiului Roman - “Să ne ascultăm!” – proiect de consultare publică 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA ACESTUI GHID: 
 
Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale 
Adriana CÎRCIUMARU, director 
 
Serviciul Inovaţie, Relaţii Internaţionale şi Proiecte 
Florina DRAGOŞ, şef serviciu 
 
 
Compartimentul Comunicare, Informare şi Relaţii 
Publice 
Cătălina BURCEA, expert 
Daniela IACOB, consilier 
Victor BĂDOIU, expert  
 
  
 
 
 
 
Tehnoredactare: Cătălina BURCEA, expert Compartimentul Comunicare, Informare 
şi Relaţii Publice 
 



Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Bucureşti, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3

Tel: + 4037-4112 714; Fax: + 40-21-312 4404
e-mail:  comunicare@anfp.gov.ro

octombrie 2018
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