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1. INTRODUCERE

1.1. Scopul și rolul documentației

În ultima perioadă au fost trasate direcțiile de acțiune la nivelul Uniunii Europene pentru
perioada 2021-2027, prin care Comisia Europeană propune modernizarea politicii de
coeziune, principala politică de investiții la nivelul Uniunii și una dintre cele mai tangibile
expresii ale solidarității.
Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să
autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Aceste obiective sunt
susținute de creșterea dimensiunii urbane a politicii de coeziune, prin alocarea a 6% din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) dezvoltării urbane durabile și printr-un
nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților
urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană.
Municipiul Motru are o poziție de pornire solidă și rezultate demonstrate în ceea ce
privește planificarea strategică la nivel local și angajamentul față de dezvoltarea durabilă,
concept consacrat în cadrul Uniunii Europene. Aceste afirmații sunt susținute de o serie de
proiecte de dezvoltare urbană a căror implementate a fost realizată cu finanțare
nerambursabilă din fonduri europene destinate dezvoltării regionale.
Din anul 2014 direcțiile stragice de dezvoltare au fost stabilite în cadrul Planului Strategic
de Dezvoltare Social-Economică a Municipiului Motru pe 2014-2020, având ca obiectiv
general dezvoltarea social-economică în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor.
Planul Strategic Instituţional al Municipiului Motru pentru perioada 2020-2021 va oferi o
imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la
nivelul instituţiei – Primăria Municipiului Motru – în perioada imediat următoare. Acesta
va reprezenta un document de tranziție către Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului
Motru pe perioada 2021-2027.
Unul dintre obiectivele principale urmărite la întocmirea și punerea în practică a Planului
Strategic Instituţional va consta în trecerea de la actualul sistem de management de
administrare a resurselor către un management orientat spre rezultate.
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Inițiativa privind un buget axat pe rezultate urmărește să asigure faptul că fiecare leu
cheltuit din banii contribuabililor va ajuta cât mai mult posibil la îmbunătățirea viitorului
comunității. Trecerea de la măsurarea cheltuielilor la măsurarea rezultatelor, cu alte
cuvinte, de la asigurarea respectării normelor către o eficacitate maximă, asigură faptul că
resursele sunt alocate într-un mod suficient de flexibil pentru a răspunde nevoilor urgente
și pentru a se concentra pe priorități.
În contextul prezentat mai sus, viziunea Planului Strategic Instituţional al Municipiului
Motru pentru perioada 2020 - 2021 se construiește pe viziunea Planului Strategic de
Dezvoltare Social - Economică a Municipiului Motru pe 2014 - 2020, pe care o actualizează
și o completează.
Obiectivele strategice de dezvoltare vor fi corelate cu politica de dezvoltarea regională și
coeziune propusă la nivelul Uniunii Europene, care țintește:
→ O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;
→ O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la
Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea
schimbărilor climatice;
→ O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
→ O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a
incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate;
→ O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

1.2. Contextul strategic național, regional și județean

Deși administrația publică nu este un domeniu direct legat de obiectivele de dezvoltare
durabilă, aceasta joacă un rol cheie în coordonarea, reglementarea, promovarea și
implementarea politicilor și acțiunilor care creează cadrul pentru atingerea acestora. Prin
urmare, este necesar să existe o administrație publică locală eficientă, coerentă, stabilă și
predictibilă, în măsură să asigure (i) luarea deciziilor în mod fundamentat, realist și
coordonat, (ii) implementarea măsurilor adoptate, (iii) sistemul de monitorizare și
evaluare, astfel încât să se poată identifica rapid abaterile și să se ia măsurile de corecție în
timp util.
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În scopul alinierii la cerințele de eficiență în domeniul administrației publice, a fost
elaborată Strategia pentru consolidarea capacităţii administraţiei publice (SCAP 2014-2020),
în care este propusă o abordare care implică armonizare și eforturi comune la nivelul
palierelor central și local, astfel încât capacitatea administrativă să fie trată integrat.
Una dintre direcţiile de acţiune ale Obiectivului general II: Implementarea unui management
performant în administraţia publică, Obiectivul specific II.1 din SCAP 2014-2020 vizează
creșterea coerenţei, eficienţei, predictibilităţii şi transparenţei procesului decizional la
nivelul administrației publice locale (APL), pentru a răspunde în mod fundamentat și
coerent nevoilor comunităţilor locale, prin introducerea abordării de politici publice în
procesul decizional de la nivelul APL, în special prin introducerea / extinderea utilizării de
instrumente de fundamentare și planificare a deciziilor la nivel local: analize de impact,
analize cost-beneficiu, evaluarea implicaţiilor financiare ale deciziilor, planificare strategică
etc. Astfel, se asigură premisele pentru îmbunătăţirea procesului de planificare,
fundamentare, elaborare, aplicare, monitorizare şi evaluare a reglementărilor de la nivelul
administraţiei publice locale. De asemenea, o altă direcţie de acţiune din cadrul SCAP 2014
- 2020 se referă la îmbunătățirea corelării componentei bugetare cu componenta strategică
în cadrul procesului decizional la nivel local și dezvoltarea sistemului de planificare
bugetară multianual. În acest context, în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) a fost elaborat un ghid pentru planificarea și fundamentarea
procesului decizional din administrația publică centrală și locală. Potrivit acestui ghid,
documentelele de politică publică sunt instrumente decizionale ale autorităților
administrației publice, create special pentru asigurarea calității procesului decizional în
procesul politicilor publice. Documentele de politică publică concretizează politicile,
explicitează şi fac transparente direcţii strategice de dezvoltare a serviciilor publice sau
seturi de măsuri care reprezintă interesul public. Planul Strategic Instituțional (PSI)
reprezintă unul dintre documentele de politică publică, fiind un instrument de
management pentru conducerea unei entități publice, care vizează utilizarea eficientă a
resurselor financiare, având la bază obiective, rezultate, indicatori. Acesta oferă o imagine
clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul
instituţiei.
Planul Strategic Instituţional al Municipiului Motru pentru perioada 2020 – 2021 este
elaborat în contextul mai amplu al liniilor directoare trasate la niveluri administrative
superioare, fiind luate în calcul următoarele documente de planificare strategică:
→ Cadrul Financiar Multianual 2014 – 2020 al Uniunii Europene, Mecanismele
financiare asociate sau partenere Uniunii Europene;
→ Politica de Coeziune 2014 – 2020 a Uniunii Europene;
→ Strategia Europa 2020;
→ Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 cu România;
→ Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020;
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→ Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 2035, Coeziune
şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni (2015);
→ Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 (2013);
→ Master Planul General de Transport al României (2016);
→ Planul de Amenajare a Teritoriului Național;
→ Planul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 (2015);
→ Studiul privind transportul si mobilitatea in cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia
(2015);
→ Strategia regionala de inovare pentru specializare inteligenta a regiunii Sud-Vest
Oltenia (2015);
→ Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj (2011);
→ Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2011 – 2020;
→ Plan de Menținere a Calităţii Aerului în Județul Gorj 2017 – 2022.
Cadrul Financiar Multianual 2014 – 2020 al Uniunii Europene, Mecanismele financiare
asociate sau partenere Uniunii Europene
Regulamentul privind Cadrul Financiar Multianual (CMF) pentru perioada 2014 – 2020 a
fost aprobat de Consiliu la 2 decembrie 2013 și aplicat la 1 ianuarie 2014.
Cadrul Financiar Multianual reprezintă bugetul pe termen lung al Uniunii Europene (UE),
având scopul de a asigura disciplina bugetară, de a alinia cheltuielile UE la prioritățile
politice ale acesteia, de a facilita adoptarea bugetului anual al UE și de a aduce un plus de
previzibilitate pentru finanțele Uniunii Europene.
În cadrul acestui document se impun anumite limite de cheltuieli. Acestea sunt împărțite în
șase categorii principale și anume:
-

Creșterea inteligentă și favorabilă incluziunii:
a. competitivitate pentru creștere și locuri de muncă;
b. coeziune economică, socială și teritorială;

-

Creștere economică durabilă: resurse naturale;

-

Securitate și cetățenie;

-

Europa globală;

-

Administrație;

-

Compensări.

În urma revizuirii CFM în anul 2017, au fost expuse următoarele obiective:
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-

Consolidarea capacității bugetului UE de a reacționa la evenimente neprevăzute;

-

Orientarea în continuare a bugetului către creștere și locuri de muncă și abordarea
crizei migrației fără a modifica plafoanele CFM.

Politica de Coeziune 2014 – 2020 a Uniunii Europene
Politica de Coeziune reprezintă una dintre cele mai importante politici ale Uniunii
Europene, fiind considerată principala politică de investiții a UE. Aceasta sprijină crearea
de locuri de muncă, reducerea decalajelor economice, competitivitatea întreprinderilor,
dezvoltarea durabilă între regiunile și statele membre ale Uniunii Europene.
Politica de Coeziune subliniază faptul că cea mai mare parte a fondurilor de care dispune
UE sunt orientate către țările și regiunile europene mai slab dezvoltate.
Realizarea obiectivelor politicii de coeziune se face prin intermediul a trei fonduri
principale:
-

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): acest fond urmărește
consolidarea coeziunii economice și sociale la nivel regional prin investirea în
sectoarele care sporesc creșterea, în vederea generării unui grad mai ridicat de
competitivitate și a creării de locuri de muncă, fiind în același timp și cel care
finanțează proiectele de cooperare transfrontalieră;

-

Fondul Social European (FSE): Investește în oameni, punând accentul pe
îmbunătățirea oportunităților în materie de ocupare a forței de muncă și educație.
Acesta vizează, de asemenea, sprijinirea persoanelor defavorizate care se confruntă
cu riscul de sărăcie sau de excluziune socială;

-

Fondul de Coeziune (FC): investește în creștere ecologică și dezvoltare durabilă și
îmbunătățește interconectarea în statele membre cu un PIB sub 90% din media UE27.

Obiectivele tematice ale politicii de coeziune destinate creșterii pentru perioada 2014 2020 sunt:
-

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;

-

Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, precum și
îmbunătățirea utilizării și calității acestora;

-

Sporirea competitivității IMM-urilor;

-

Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon;

-

Promovarea adaptării la schimbările climatice, precum și a prevenirii și gestionării
riscurilor;

-

Conservarea și protejarea meidului și promovarea eficienței resurselor;
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-

Promovarea unui transport durabil și îmbunătățirea infrastructurilor rețelelor;

-

Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității
lucrătorilor;

-

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare;

-

Efectuarea de investiții în domeniul educației, al instruirii și al învățării pe tot
parcursul vieții;

-

Îmbunătățirea eficienței administrației publice.

României i-au fost alocate 23 miliarde euro din fondurile politicii de coeziune pentru
perioada de programare în curs.

Strategia Europa 2020
Această strategie prevede cinci obiective principale formulate la nivelul Uniunii Europene
și transpuse în obiective naționale, reflectându-se astfel nivelul contribuției fiecărui stat
membru la îndeplinirea obiectivelor globale. Cele 5 obiective stabilite de Comisie pentru
evoluția UE până în anul 2020 se referă la:
-

Ocuparea unui loc de muncă de către 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și
64 ani;

-

Investiția a 3% din PIB-ul UE în domeniul cercetare-dezvoltare;

-

Îndeplinirea obiectivelor ”20/20/20” referitoare la climă / energie, inclusiv o reducere
a emisiilor cu 30%;

-

Reducerea sub 10% a ratei abandonului școlar și atingerea procentului de 40% tineri
cu studii superioare din total;

-

Reducerea cu 20 milioane a numărului de persoane sărace.

Europa 2020 propune trei priorități care oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale
pe piată a Europei:
-

Creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

-

Creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

-

Creșterea favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a
ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și
teritorială.
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Acordul de Parteneriat cu România, 2014 - 2020
Pentru obţinerea finanţării proiectelor de investiţii din fondurile disponibile în perioada de
programare 2014 – 2020, între România şi Comisia Europeană a fost încheiat un acord de
parteneriat în care sunt incluse cinci fonduri structurale și de investiții europene (fonduri
ESI): (i) Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), (ii) Fondul de coeziune (FC), (iii)
Fondul social european (FSE), (iv) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) și (v) Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF).
Acordul de parteneriat vizează următoarele provocări și prioritățile aferente:
-

Promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale în vederea consolidării
sustenabilităţii operatorilor economici şi a îmbunătăţirii atractivităţii regionale;

-

Dezvoltarea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi a
numărului de absolvenţi din învăţământul terţiar, oferind totodată soluţii pentru
provocările sociale severe şi combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităţilor
defavorizate sau marginalizate ori din zonele rurale;

-

Dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC 1, cât şi în sectorul
transporturilor, în vederea sporirii accesibilităţii regiunilor din România şi a
atractivităţii acestora pentru investitori;

-

Încurajarea utilizării durabile şi eficiente a resurselor naturale prin promovarea
eficienţei energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecţiei
mediului şi a adaptării la schimbările climatice;

-

Consolidarea unei administraţii publice moderne şi profesioniste prin intermediul
unei reforme sistemice, orientată către soluţionarea erorilor structurale de
guvernanță.

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020
Scopul acestei strategii este de a stabili cadrul general de reformă al administrașiei publice
pentru perioada 2014 – 2020.
Potrivit acestui document, se previzionează că în anul 2020 administrația publică din
România va deveni eficienă și receptivă la nevoile societății prin respectarea valorilor care
stau la baza dezvoltării unei asemenea administrații, și anume: transparență,
profesionalism, predictibilitate și adecvare la nevoi.
Strategia se bazează pe o serie de obiective generale:
I.

1

Adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile cetățenilor și la
posibilitățile reale de finanțare;

TIC –Tehnologia Informației și Comunicării
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II.

Implementarea unui management performant în administrația publică;

III.

Debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediu de afaceri și administrație;

IV.

Consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea și accesul la
serviciile publice.

Pentru a îndeplini aceste obiective generale, au fost identificate următoarele obiective
specifice:
I.1. Creșterea gradului de predictibilitate în privința organizării și funcționării instituțiilor
de la nivelul administrației publice centrale și a politicilor pe care acestea le gestionează;
I.2. Asigurarea cadrului optim pentru repartizarea competențelor între administrația
publică centrală și administrația publică locală și exercitarea lor sustenabilă;
I.3. Reorganizarea administrativ – teritorială;
II.1. Creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional
în administrația publică;
II.2. Adaptarea politicilor și sistemului de resurse umane la obiectivele și exigențele unei
administrații moderne;
II.3. Promovarea eticii și integrității în administrația publică și continurea măsurilor
privind reducerea și prevenirea corupției și sprijinirea implementării recomandărilor
aferente formulate în cadrul Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV);
II.4. Soluții IT pentru eficientizarea administrației publice;
II.5. Îmbunătățirea proceselor interne la nivelul instituțiilor publice;
II.6. Calitate, cercetare și inovare în administrația publică;
II.7. Îmbunătățirea managementului resurselor materiale la nivelul autorităților și
instituțiilor publice de la nivel central;
III.1. Reducerea birocrației pentru cetățeni;
III.2. Reducerea birocrației pentru mediul de afaceri;
III.3. Reducerea birocrației inter și intra-instituționale;
IV.1. Creșterea calității și accesului la serviciile publice prin eficientizarea costurilor și
reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice;
IV.2. Consolidarea capacității financiare a autorităților administrației publice locale;
IV.3. Dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și evaluare a serviciilor publice.
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Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 2035, Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni
Strategia de dezvoltare teritorială a României a fost iniţiată de Guvernul României în anul
2012. Reprezintă documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile
directoare de dezvoltare teritorială a României şi direcţiile de implementare pentru o
perioadă de timp de peste 20 de ani, la scara regională, interregională şi naţională, cu
integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. La momentul
aprobării, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României va reprezenta viziunea asumată a
Guvernului României privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru orizontul de timp
2035. Obiectivul principal al procesului de planificare strategică constă în:
«Crearea cadrului necesar pentru sprijinirea şi ghidarea procesului de dezvoltare teritorială
la nivel naţional, cu scopul valorificării oportunităţilor şi a nivelului de dezvoltare al fiecărui
teritoriu, ţinând cont de prevederile principalelor documente strategice europene și
naționale».
Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României este structurat pe
două niveluri: tehnic şi politic. Nivelul tehnic presupune elaborarea studiilor de
fundamentare, care conduc la un proces de planificare strategică teritorială cu caracter
tehnico-ştiinţific, iar nivelul politic intervine în etapele care privesc formularea de obiective
strategice.

Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020
În anul 2013 Guvernul României a aprobat "Strategia națională privind schimbările
climatice 2013 – 2020", care prevede atât componente de adaptare, cât şi de atenuare.
Măsurile de reducere sunt elaborate pentru următoarele sectoare economice: energie,
transport, procese industriale, solvenţi şi utilizarea de alte produse, agricultură, folosința
terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și silvicultură, managementul deşeurilor.
Componenta de adaptare a Strategiei enumeră 13 sectoare prioritare pentru monitorizarea
impacturilor schimbărilor climatice: industrie, agricultură şi pescuit, turism, sănătate
publică, infrastructură, construcţii şi planificare urbanistică, transport, resurse de apă,
păduri, energie, biodiversitate, asigurări, activităţi recreative, educație. În cadrul acestei
componente sunt identificate şi măsurile de adaptare care să orienteze elaborarea de
politici pentru sectoarele sus-menţionate. Acestea includ:
-

integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în momentul
implementării şi modificarea legislaţiei şi politicilor actuale şi viitoare;

-

revizuirea tuturor strategiilor şi programelor naţionale, astfel încât să includă
cerinţele de modificare a politicilor sectoriale;
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creşterea nivelului de conştientizare publică şi dezvoltarea comunicării pentru
implementarea măsurilor de adaptare la nivel local.

«Componenta de adaptare la efectele schimbărilor climatice din Strategia naţională privind
schimbările climatice 2013-2020 este menită să reprezinte o abordare generală şi practică a
adaptării la efectele schimbărilor climatice în România, furnizând direcţia şi orientările
diferitelor sectoare pentru a stabili planuri specifice de acţiune care vor fi actualizate
periodic, ţinând seama de cele mai recente concluzii ştiinţifice privind scenariile climatice,
precum şi de necesităţile sectoriale. Această abordare este o integrare a adaptării în toate
sectoarele relevante şi va lăsa fiecărui sector libertatea de a găsi cele mai bune soluţii pentru
adaptarea la nivel sectorial».
La elaborarea strategiei s-a avut în vedere procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră în scopul atingerii obiectivelor naţionale asumate şi adaptarea la efectele
schimbărilor climatice, ţinând cont de politica Uniunii Europene în domeniul schimbărilor
climatice şi de documentele relevante elaborate la nivel european şi menţionate anterior,
precum şi de experienţa şi cunoştinţele dobândite în cadrul unor acţiuni de colaborare cu
parteneri din străinătate şi instituţii internaţionale de prestigiu.

Master Planul General de Transport al României
Master Planul General de Transport al României, aprobat de Comisia Europeană, reprezintă
un document strategic integrat care stă la baza planificării investițiilor în domeniul
transporturilor pentru perioada 2014 - 2030, a cărui existenţă condiţionează accesarea
fondurile structurale aferente perioadei 2014 - 2020.
În cadrul planului sunt stabilite prioritățile pentru investiții în rețeaua TEN-T centrală și
extinsă. Master Planul trebuie să contribuie la dezvoltarea economică a României într-un
mod durabil. Rezultatele estimate ale Master Planului sunt:
-

Rezultatul 1: Un plan pe termen lung care va contribui la dezvoltarea economică a
României într-un mod durabil;

-

Rezultatul 2: Utilizarea mai eficientă a resurselor financiare în sectorul
transporturilor;

-

Rezultatul 3: Conexiuni îmbunătăţite şi, astfel, un comerţ îmbunătăţit cu ţările vecine;

-

Rezultatul 4: O productivitate crescută pentru industria şi serviciile din România şi,
implicit, o creştere economică mai pronunţată şi un nivel de trai îmbunătăţit;

-

Rezultatul 5: Un sistem de transport durabil (sustenabil).
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Planul de Amenajare a Teritoriului Național
Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) are caracter director și reprezintă
contribuția României la dezvoltarea spațiului european și premisa înscrierii în mișcarea
dezvoltării economico-sociale europene.
PATN determină în acord cu ansamblul cerințelor europene, dimensiunile, sensul și
prioritățile dezvoltării în cadrul teritoriului României și fundamentează programele
strategice sectoriale pe termen mediu și lung.
PATN cuprinde secțiuni adoptate de Parlament sub forma unor legi cadru de amenajare a
teritoriului pentru principalele domenii sectoriale și anume:
-

Secțiunea I – Rețele de transport;

-

Secțiunea a II-a – Apă;

-

Secțiunea a III-a – Zone protejate;

-

Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități;

-

Secțiunea a V-a – Zone de risc natural;

-

Secțiunea a VI-a – Zone turistice.

Seciunile aflate în curs de aprobare sunt:
-

Secțiunea a VII-a – Infrastructura pentru educație;

-

Secțiunea a VIII-a – Zone rurale.

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014 – 2020
Strategia de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014 – 2020 reprezintă viziunea de a
deveni un promotor al competitivității atât în domeniul industrial, cât și în agricultură, dar
și al economiei digitale, prin dezvoltarea unui mediu de afaceri performant bazat pe
resurse umane competente și promovarea dezvoltării durabile.
Obiectivul global al Planului este: “Dezvoltarea durabilă și echilibrată a Regiunii Sud - Vest
Oltenia prin valorificarea resurselor proprii, sprijinirea mediului de afaceri, a infrastructurii
și serviciilor în vederea reducerii disparităților existente între regiunea SV Oltenia și celelalte
regiuni ale țării, în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor”.
Pentru a îndeplini acest obiectiv global, Regiunea Sud-Vest Oltenia își propune să devină o
regiune productivă, dinamică, agreabilă, prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
-

Creșterea competitivității regionale prin îmbunătățirea eficienței energetice,
sprijinirea întreprinderilor, dezvoltarea infrastucturii și calificarea resurselor
umane;
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-

Crearea de noi locuri de muncă, creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei;

-

Creșterea atractivității regionale și dezvoltarea durabilă a regiunii prin
îmbunătățirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane și a potențialului turistic.

Astfel, prioritățile de dezvoltare regională identificate sunt:
1. Creșterea competitivității economice a regiunii;
2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale;
3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii culturalistorice;
4. Dezvoltarea rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului;
5. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii
sociale;
6. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice.

Studiul privind transportul și mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia
Studiul privind transportul și mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia este parte a
proiectului “Implementarea Programului Operațional Regional în Regiunea Sud-Vest
Oltenia în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 iulie 2015” având ca obiectiv general: “Analizarea
sistemului regional de transport, luând în considerare toate subsistemele componente
(transport rutier, transport feroviar, transport aerian, transport naval), prin prisma
intermodalității și interconectivității”.
Obiectivele specifice ale acestui studiu sunt:
-

Evaluarea accesibilității teritoriului pe baza modelelor de accesibilitate spațiotemoprale, ținând cont de impedanța întâmpinată la efectuarea deplasărilor;

-

Clasificarea rețelei rutiere de transport în funcție de: categoria de drum; județul în
care se găsește; starea tehnică a segmentelor de infrastructură componente.

-

Clasificarea rețelei rutiere de transport în funcție de proiectele de reabilitare:
a) propuse și/ sau implementate pe segmentele de infrastructură componente;
b) sursele de finanțare care pot fi accesate/ situația finanțării.

În cadrul acestui acestui document s-a conturat viziunea privind transportul și mobilitatea
la orizontul anului 2020: “Sistemul de transport și mobilitate în Regiunea Sud-Vest Oltenia
trebuie să fie atractiv, competitiv, sigur, durabil, adaptat nevoilor de transport (de călători și
mărfuri), să susțină dezvoltarea socio-economică, să asigure accesibilitatea în mod
nediscriminatoriu tuturor cetățenilor, să aibă caracter plurimodal (rutier, feroviar, aerian și
naval) și să fie în concordanță cu strategiile Uniunii Europene”.
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Strategia regională de inovare pentru specializare inteligentă a Regiunii Sud – Vest
Oltenia
Această Strategie a fost elaborată în anul 2015 și are ca obiectiv general: “Asigurarea
cadrului optim de dezvoltare și implementare a inițiativelor inovatoare la nivel regional, prin
crearea precondițiilor care să asigure sustenabilitatea acestora pe termen mediu și lung, cu
efecte pozitive asupra dezvoltării durabile a regiunii, considerând cele 3 dimensiuni cheie ce
caracterizează acest proces, respectiv: economie, societate și mediu”.
Pentru îndeplinirea obiectivului general al Strategiei regionale de inovare pentru
specializare inteligentă a Regiunii Sud-Vest Oltenia au fost definite o serie de priorități
strategice și obiective specifice după cum urmează:
1. Susținera întreprinderilor inovative
Obiectiv specific: Creșterea ponderii cheltuielilor de Cercetare, Dezvoltare, Inovare
(CDI) în PIB-ul regional;
2. Sprijinirea clusterelor inovative
Obiectiv specific: Dezvoltarea și consolidarea rețelelor parteneriale existente sau noucreate la nivelul regiunii;
3. Sprijinirea instituțiilor și entităților publice și private care derulează activități CDI în
domeniu
Obiectiv specific: Extinderea și eficientizarea activităților de cercetare-dezvoltare și
inovare desfășurate în cadrul institutelor și entităților publice și private de cercetare;
4. Susținerea și dezvoltarea capitalului uman specializat implicat în activități CDI în
domeniu
Obiectiv specific: Creșterea numărului de cercetători și de personal asimilat la nivelul
institutelor de cercetare și agenților economici care desfășoară activități CDI;
5. Eficientizarea și sprijinirea concretizării transferului de know-how între centrele de
transfer tehnologic, entitățile publice de cercetare și agenții economici care
activează în domeniu
Obiectiv Specific: Crearea unui mecanism optim de transfer al rezultatelor cercetării
către mediul privat, care să sprijine aplicabilitatea acestora și furnizarea de produse și
servicii inovative pe piață;
6. Sprijinirea întreprinderilor care activează în sectoare de activitate conexe și care
influențează rezultatele activității de CDI în domeniu
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Obiectiv specific: Dezvoltarea sectoarelor economice conexe sectorului de cercetaredezvoltare care să furnizeze serviciile și produsele necesare implementării activității
de CDI.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj a fost avizat în anul 2011 și este
structurat în 3 faze: Fazele 1 și 2 - Elemente care condiționează dezvoltarea: Probleme și
disfuncționalități. Diagnostic și priorități și Faza 3: Strategia de dezvoltare a planului de
măsuri.
Fazele 1 și 2 dezvoltă trei domenii principale:
A. Structura teritoriului;
B. Structura socio-demografică;
C. Structura activităților.
Faza 3 cuprinde obiectivele pentru fiecare domeniu expus în Fazele 1 și 2 și programul de
măsuri. Astfel, potrivit acestui document, obiectivele generale ale celor trei domenii
principale sunt:
-

Obiectiv general A: Îmbunătățirea standardelor de viață ale populației județului
datorită protecției și îmbunătățirii calității mediului și gestionării durabile a
resurselor naturale în județul Gorj, favorizate de îmbunătățirea sistemelor integrate
de tratare a apei și de management al deșeurilor, de diminuarea poluării și păstrării
biodiversității conform standardelor europene de mediu, de reducerea efectelor
negative asupra mediului cauzate de sistemele de încălzire urbană și a modificărilor
climatice, de utilizarea tehnologiilor moderne în activitățile economice și de
adoptarea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale în zonele vulnerabile expuse
riscurilor;

-

Obiectiv general B: Creșterea calității vieții locuitorilor din județul Gorj, astfel încât
produsul intern brut pe cap de locuitor să ajungă la nivelul mediei din România, sau
nu mai puțin de 95% din această valoare, ca urmare a diversificării activităților
economice prin dezvoltarea sectorului IMM, care să ajungă cel puțin la media
națională de 19,3 IMM la 1000 de locuitori, și a atragerii investițiilor străine directe,
care să ajungă la cel puțin 5% din totalul investițiilor străine directe pe țară, și prin
modernizarea sistemelor de educație și formare profesională și evoluția unei forțe de
muncă calificate și adaptate la cerințele pieții și tehnologiilor moderne;

-

Obiectiv general C: Modernizarea exploatațiilor agricole și diversificarea
activităților de prelucrare și comercializare a materiilor prime și a produselor, ca
urmare a valorificării durabile a resurselor locale, naturale, ambientale, culturalistorice și, în special, umane, din mediul rural al județului Gorj și datorită construirii a
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cel puțin 20 de structuri partenereiale intercomunale și intersectoriale active, de tip
GAL, care să determine creșterea calității vieții și a atractivității zonelor rurale pentru
tineri, investitori și turiști și, în consecință, creșterea sectorului agricol la formarea
PIB cu cel puțin 10%.
Sintetizarea problemelor identificate, precum și a factorilor de favorabilitate pentru fiecare
domeniu analizat s-a realizat sub forma analizei de tip S.W.O.T în cadrul căreia s-au
evidențiat punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și riscurile care se manifestă în
teritoriul județului, în vederea prefigurării dezvoltării posibile viitoare.

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2011 – 2020
Această strategie urmărește transformarea județului Gorj într-un județ mai dinamic, mai
întreprinzător, mai turistic, mai verde și mai social prin creativitate, curaj, responsabilitate,
încredere, incluziune, solidaritate, și multe alte aspecte pozitive.
În cadrul documenației sunt propuse 5 obiectivele strategice, cărora le sunt alocate 17
domenii prioritare care vor duce la dezvoltarea județului Gorj.
Obiectivul strategic 1: Consolidarea unei baze economice sustenabile
Domenii prioritare:
-

Valorificarea terenurilor și resurselor;

-

Susținerea dezvoltării altor ramuri industriale, drept sectoare alternative
domeniilor de bază (energetică și extractivă);

-

Consolidarea lanțurilor valorice la nivelul județului Gorj;

-

Trecerea de la agricultura de subzistență la un sector agro-alimentar viabil.

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea antreprenorială multisectorială
Domenii prioritare:
-

Dezvoltare antreprenorială ca alternativă de ocupare;

-

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a întreprinderilor mici și mijlocii;

-

Promovarea culturii antreprenoriale.

Obiectivul strategic 3: Valorificarea potențialului turistic
Domenii prioritare:
-

Susținerea unei dezvoltări coerente a sectorului turistic;

-

Promovarea turistică a județului Gorj la nivel regional, național și internațional;

-

Crearea unor produse turistice integrate.
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Obiectivul strategic 4: Reducera presiunii generate de factorii socio-economici asupra
mediului și respectarea principiilor de dezvoltare durabilă
Domenii prioritare:
-

Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului Gorj;

-

Reducerea progresivă a efectelor negative ale activităților industriale asupra
mediului;

-

Management sustenabil al resurselor naturale și al spațiilor protejate.

Obiectivul strategic 5: Abordarea integrată a aspectelor sociale
Domenii prioritare:
-

Sporirea accesului la serviciile sociale, de sănătate și educație;

-

Dezvoltarea și coeziunea comunitară în jurul identității locale;

-

Consilierea și oferirea de asistență pentru integrarea socială a grupurilor
vulnerabile;

-

Dezvoltarea economiei sociale.

Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Gorj
Planul reprezintă un document public elaborat de Consiliul Județean Gorj și apropat prin
hotărârea acestuia, pentru unitățile administrativ-teritoriale aparținând județului.
Măsurile cuprinse în Planul de Menținere a Calității Aerului sunt: păstrarea nivelului
poluanților sub valorile limită, respectiv sub valorile țintă și asigurarea celei mai bune
calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.
Documentul are următoarea structură:
-

Capitolul 1 – Informații generale: cuprinde informații referitoare la titularul
proiectului, autorul atestat al proiectului, cadrul legal și descrierea modelului
matematic utilizat pentru dispersia poluanților în atmosferă.

-

Capitolul 2 – Localizarea zonei/ aglomerării: conține informații generale despre
Județul Gorj și unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia, hărți, date climatice
(temperaturi, precipitații, nebulozități, regim eolian), situația stațiilor de
monitorizare a calității aerului incluse în Rețeaua Națională de Monitorizare a
Calității Aerului.

-

Capitolul 3 – Analiza situației existente: cuprinde informații despre calitatea aerului,
dioxid de azot, dioxid de sulf, particule în suspensie, monoxid de carbon, benzen,
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plumb și alte metale toxice, ozon, surse de poluare naturale și antropice, precum și
alte informații referitoare la poluare în zona de analiză.
-

Capitolul 4 – Măsurile sau proiectele adoptate în vederea menținerii calității aerului:
cuprinde două scenarii de evoluție a calității aerului în județul Gorj, măsuri generale
de îmbunătățire a calității aerului, măsuri privind calitatea aerului în județul Gorj și
calendarul aplicării planului de menținere a aerului.

-

Capitolul 5 – Referințe bibliografice.

Conform Planului de Menținere a Calității Aerului în Județul Gorj 2017-2022, măsurile
privind calitatea aerului în Municipiul Motru vizează:
-

Modernizarea infrastructurii rutiere;

-

Modernizarea / reabilitarea unităților de învățământ;

-

Închiderea și post-închiderea depozitului de deșeuri, închiderea și ecologizarea
depozitului de deșeuri neconform;

1.3. Contextul strategic local

Direcții strategice de dezvoltare la nivel local sunt fundamentate în documentele de
planificare teritorială și socio-economică:
→ Planul Urbanistic General al Municipiului Motru;
→ Planul Strategic de Dezvoltare Social-Economică a Municipiului Motru pe 20142020;
→ Plaul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Motru;
→ Programul de îmbunătațire a eficienței energetice aferent Municipiului Motru;
Planul Strategic de Dezvoltare Social-Economică a Municipiului Motru pe 2014-2020,
varianta actualizată, integrează propunerile de dezvoltare cuprinse în celelalte documente
de planificare. Conform acestuia, direcțiile strategice sunt structurate pe următoarele
tematici:
1. Administrație publică locală, Instituții și Servicii Publice:
Modernizarea administrației publice locale
Întărirea capacității instituționale
Asigurarea de servicii publice eficiente către cetățean
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2. Urbanism, Dezvoltare și Reabilitare Urbană
Actualizarea planului urbanistic
Întărirea mecanismului de atragere de fonduri
3. Economie locală
Crearea unui cadru favorabil investitorilor
Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a localității
Promovarea municipiului – cunoaștere și informare publică
4. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (IT&C)
Modernizarea infrastructurii locale IT&C
Conectarea la rețele informatice naționale și internaționale
5. Cultura
Implicarea cetățenilor în viața comunității
Realizarea de înfrățiri cu alte comunități
Cultivarea spiritului civic
6. Intărirea Coeziunii Sociale și a Solidarității Comunitare, Reducerea
Sărăciei
Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și asisitență socială
7. Protecția Mediului
Mediu înconjurător și cetățeanul
Realizarea unui sistem integrat
În total, portofoliul de proiecte incluse în varianta actualizată a Planul Strategic de
Dezvoltare Social-Economică a Municipiului Motru pe 2014-2020 este format din 36
acțiuni din domeniile:
→ infrastructură medie și mare;
→ proiecte pentru comunitatea rromă;
→ dezvoltarea infrastructurii aferente culturii;
→ dezvoltarea infrastructurii aferente asistenței și protecției sociale.
Proiectele pentru care au fost identificate surse de finanțare în perioada trecută de la
aprobarea portofoliului de proiecte până în prezent, care sunt finalizate sau se află în
diferite faze de implementare, sunt centralizate în tabelul următor.
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Tabel 1.1. Proiecte finalizate sau aflate în implementare.
Nr.

Proiect

Stadiul de implementare

1.

Reabilitare alimentare cu apă potabilă și rețea
distribuție sate aparținătoare Municipiului
Motru

2.

Reabilitare cămin social – centru de asistență
pentru persoane aflate în dificultate

Proiect finalizat.
Finanțare nerambursabilă – POR 20072013, Axa 1.

3.

EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR
DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJModernizarea instalațiilor de alimentare și
distribuție de apă potabilă / canalizare apă
uzată la nivelul Municipiului Motru,
Îmbunătățirea calității apei prin montarea de
filtre și stație de tratare a apei noi, în
conformitate cu standardele europene

În luna iulie 2019 a fost semnat contractul
de lucrari CL8 – Lucrari la sursele de apa
Motru – Faza II, în cadrul contractului de
finanțare nr. 20/06.02.2017, Cod SMIS
2014+ 105336, pentru “Fazarea proiectului
Extinderea si reabilitarea sistemelor de
alimentare cu apă si apă uzată în județul
Gorj”.

4.

Modernizare, extindere și dotare infrastructură
ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal
Motru

Proiect aflat în implementare.
Finanțare nerambursabilă prin POR 20142020, Axa 8.1.

5.

Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul
Motru

Proiect aflat în implementare.
Finanțare nerambursabilă prin POR 20142020, Axa 13.

6.

Reabilitare termică a casei de cultură Motru

Proiect aflat în implementare.
Finanțare nerambursabilă prin POR 20142020, Axa 3.1

7.

Mobilitate urbană durabilă în Municipiul Motru

Proiect aflat în implementare.
Finanțare nerambursabilă prin POR 20142020, Axa 3.2.

8.

Performanță și calitate în administrația publică
locală din Municipiul Motru

Proiect aflat în implementare.
Finanțare nerambursabilă prin programul
POCA 2014-2020.

9.

Consolidarea capacității administrative a U.A.T.
Municipiul Motru

Proiect aflat în implementare.
Finanțare nerambursabilă prin programul
POCA 2014-2020.

10.

Reabilitare infrastructură ,,Colegiul Tehnic
Motru”

Proiect depus pentru finanțare
nerambursabilă – POR 2014-2020, Axa 10.

11.

Realizare rețele distribuție gaze la satele
aparținătoare Municipiului Motru

Realizare documentație tehnico-economică.

12. Reabilitarea Iluminatului Public
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Se observă că atât proiectele implementate, cât și cele aflate în curs de implementare
reprezintă proiecte majore de infrastructură din domeniile utilități publice, sănătate,
învățământ, protecție socială, mobilitate urbană și capacitate administrativă, contribuind în
mod semnificativ la atingerea obiectivelor de dezvoltare la nivel local.

1.4. Metodologia de elaborare a Planului Strategic Instituțional
al Municipiului Motru
Planul Strategic Instituțional (PSI) reprezintă un document de management şi de
programare bugetară internă a unei instituții, structurat în 3 părti principale,
corespunzătoare următoarelor componente (tabelul 1.2):
→ A. Componenta de Management;
→ B. Componenta de Buget / Programare Bugetară;
→ C. Componenta de Implementare (monitorizare și raportare).
Tabel 1.2. Structura PSI şi secţiunile (componentele) aferente acestuia 2.
PLANUL STRATEGIC AL INSTITUŢIEI (PSI)
A: Componenta de
Management (CM)

B: Componenta de Buget (CB)/
Programare Bugetară (CPB)

C: Componenta de
implementare

1. Mandat

1) Programe bugetare:

1. Planul anual de lucru
(PAL) sau Planul de
acțiune anual (PAA)

2. Viziune

1. Titlul programului

3. Valori comune

2. Descrierea programului

4. Analiza mediului
intern și extern

3. Domeniul de politică publică

5. Obiective
strategice

2. Monitorizarea
performanței/raportare

4. Obiectivele programului
5. Indicatori de rezultat (impactul
polticilor)
6. Finanțarea programului
7. Mecanismul de implementare a
programului bugetar
2) Măsuri
3) Buget multi-anual/ sau bugetul anual al
programelor

2GHID

PENTRU PLANIFICAREA ȘI FUNDAMENTAREA PROCESULUI DECIZIONAL DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
LOCALĂ, 2018.
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Planul Strategic Instituțional reprezintă unul dintre documentele de politică publică la
nivel de administrație publică locală.
Documentelele de politică publică sunt instrumente decizionale ale autorităților
administrației publice, create special pentru asigurarea calității procesului decizional în
procesul politicilor publice. Documentele de politică publică concretizează politicile,
explicitează şi fac transparente direcţii strategice de dezvoltare a serviciilor publice sau
seturi de măsuri care reprezintă interesul public.
Politicile publice reprezintă programe coordonate de acţiuni întreprinse de autorităţile
centrale și locale cu scopul de a rezolva probleme intrate pe agenda guvernamentală și
publică. Politicile publice vizează rezolvarea cauzelor problemelor şi presupun decizii
referitoare la modul în care sunt alocate resursele financiare, umane, materiale,
informaţionale, de timp pentru furnizarea de servicii publice de calitate, în condiții de
eficiență, eficacitate și economicitate de către autoritățile administrației publice centrale și
locale.
Capacitatea autorităților publice locale de a planifica, formula, implementa și evalua politici
publice locale poate fi consolidată prin planificarea strategică la nivel instituțional. Planul
strategic instituțional constituie documentul de politică publică care oferă oportunitatea de
a identifica şi susţine iniţiative relevante pentru rezolvarea problemelor comunității locale,
prin descrierea în ansamblu a direcţiei viitoare a activităților instituţiei și stabilirea de
punți de legătură între prioritățile urmărite și resursele financiare previzionate. Planul
strategic instituțional se elaborează de către întreg personalul autorității publice locale,
ajută la clarificarea priorităţilor şi acționarea colaborativă a acestuia în urmărirea
obiectivelor comune. Planul strategic instituțional servește drept instrument de
comunicare intrainstituțională, dar și în relația autorității publice locale cu factorii
interesați: cetățenii, mediul asociativ și de afaceri, administrația publică centrală.
→ Planul strategic instituțional necesită o revizuire anuală a țintelor pentru indicatorii
de rezultat, iar acest fapt aduce autorităților publice locale avantaje precum:
→ Autoritățile deliberative și executive au ținte comune și cunoscute, ceea ce
facilitează colaborarea dintre acestea;
→ Evaluarea performanței (internă /externă) este mai ușor de realizat pentru că
urmărește succesul în atingerea unor ținte bine definite;
→ Priorităților locale le sunt alocate resurse pe termen mediu în funcție de importanța
lor;
→ Publicul și mediul de afaceri pot judeca eficiența și eficacitatea politicilor
autorităților publice locale.
Planificarea strategică reprezintă un proces sistematic prin care entitatea publică locală îşi
stabileşte anumite priorităţi care sunt esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei în acord cu
SIGMA MOBILITY ENGINEERING

27

MUNICIPIUL
MOTRU

Plan Strategic Instituțional al Municipiului Motru

evoluţia mediului în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Planificarea strategică este o
activitate orientată spre viitor, vizând obiective SMART (specifice, măsurabile, adecvate,
realizabile și încadrate în timp) şi etapele necesare realizării acestora. Reprezintă un
proces continuu, care poate fi utilizat de către comunitățile locale pentru a se asigura că
politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare economică a
comunității, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile.
În acord cu cele specificate mai sus, ierarhia de planificare a documentației cuprinde o serie
de niveluri în cascadă care susțin structura PSI. Aceasta are ca punct central viziunea de
dezvoltare, care se întemeiază pe obiective strategice, susținute de programe. Măsurile sunt
realizate prin intermediul unui set coerent de acțiuni/ proiecte aflate sub autoritatea unei
instituții.
Modelul logic al al Planului Strategic Instituțional (figura 1.1) urmărește lanțul de
planificare în care intrările (resursele) utilizate în realizarea de activități și proiecte
generează produse (indicatori de produs / proces), acestea la rândul lor determină
rezultate imediate / indicatori de realizare imediată (ieșiri). Indicatorii de ieșire (realizare
imediată) produc rezultatele pe termen mediu cu efect asupra unui segment de beneficiari,
iar rezultatele generează impactul pe termen lung asupra beneficiarilor. Indicatorii de
eficiență măsoară costurile unitare ale produselor și ale rezultatelor imediate și
fundamentează bugetul necesar realizării acestora.

Figura 1.1. Structura Planului Strategic Instituțional1.
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După cum se poate observa din structura PSI (tabelul 1.2), planificarea strategică nu se
încheie odată cu elaborarea unui plan de acţiune, ci continuă cu implementarea acestuia,
avându-se în vedere faptul că în etapa de implementare şi cea de control planul poate
necesita îmbunătăţiri sau alte modificări menite să-l facă mai eficient.
Conform Ghidului pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din
administrația publică locală (2018), procesul de planificare strategică presupune luarea
unor decizii cu privire la următoarele aspecte:
→ Ce trebuie făcut?
→ Când trebuie făcut?
→ Cum trebuie făcut?
→ Cine trebuie să facă?
→ Cu ce resurse trebuie făcut?
Principalele caracteristici ale unui PSI sunt:
→ viziune;
→ analiza mediului intern şi extern;
→ identificarea factorilor implicaţi;
→ analiza resurselor disponibile;
→ stabilirea unor obiective (SMART);
→ relaţionarea obiectivelor cu resursele de finanţare.
În acord cu metodologia specifică de întocmire a acestei documentații, structura
instituțională responsabilă cu elaborarea PSI trebuie constituită prin dispoziția primarului.
Pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional al Municipiului Motru pe perioada 20202021, prin Dispoziția Primarului Municipiului Motru Nr. 798/ 27.08.2019 a fost constituit
Grupul de Management cu următoarea structură:
→ Președinte – Primarul Municipiului Motru;
→ Membri - 13 persoane – Secretarul General al UAT Municipiul Motru și șefi de
serviciu/ directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
→ Secretar tehnic – inspector superior.
Conform prevederilor acestei dispoziții, Primarul Municipiului Motru conduce Grupul de
Management, având următoarele atribuții:
→ prezidarea lucrărilor Grupului de Management;
→ aplicarea strategiei proprii a Primăriei Municipiului Motru;
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→ urmărirea activităților de proiectare şi realizarea investiţiilor din sistemul primăriei
în baza bugetului aprobat;
→ coordonarea şi urmărirea implementării de politici şi strategii în domeniile de
activitate ale primăriei.
Responsabilitățile principale ale Grupului de Management sunt următoarele:
→ desemnarea membrilor Subgrupurilor tehnice de lucru (responsabilităţile
principale ale acestora sunt canalizate pentru spijinirea membrilor Grupului de
Management în derularea activităților specifice; stabilirea valorilor comune prin
brainstorming sau aplicare de chestionare);
→ supervizarea procesului de elaborare a Planului Strategic Instituţional al
Municipiului Motru pentru perioada 2020-2021;
→ adoptarea obiectivelor strategice;
→ aplicarea tehnicii de creativitate în grup (brainstorming) pentru stabilirea viziunii
planului;
→ adoptarea Planului anual de lucru sau Planul de acţiune anual pentru elaborarea
Planului Strategic Instituţional;
→ sprijinirea personalului desemnat de aceștia în Subgrupurile tehnice de lucru;
→ adoptarea variantei finale a Planului Strategic Instituţional, care se înaintează
Primarului;
Secretarul Tehnic al Grupului de Management are următoarele atribuții principale:
→ pregătirea reuniunilor Grupului;
→ asigurarea asistenţei tehnice necesară subgrupurilor tehnice de lucru;
→ participarea la elaborarea rapoartelor.
Prin implicarea Grupului de Management și a Subgrupurilor tehnice de lucru în ședințe de
brainstorming au fost generate diverse idei cu privire la substanţa viziunii. Totodată,
membrii acestor structuri au participat la realizarea chestionarelor privind analiza
mediului intern din cadrul instituției, asigurând reprezentativitate inclusiv din rândul
personalului de execuție.
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2. CARACTERISTICI SOCIO-ECONOMICE

2.1. Amplasare și conectivitate

Municipiul Motru, a doua așezare urbană din Județul Gorj după numărul de locuitori, este
amplasat în extremitatea vestică a teritoriului județean, la limita administrativă a județului
Mehedinți (figura 2.1). Acesta este situat în bazinul superior al Râului Motru.

Figura 2.1. Amplasarea în teritoriu a Municipiului Motru.
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Din punct de vedere administrativ, Municipiul Motru este format din localitățile Motru,
Ploştina (componentă); Dealul Pomilor (componentă); Însurăţei (componentă); Leurda
(componentă); Roşiuţa (aparţinătoare); Lupoiţa (aparţinătoare); Horăşti (componentă) şi
Râpa (aparţinătoare).
În cadrul sistemului urban din Județul Gorj, Municipiul Motru are rol de pol secundar şi
centru zonal de dezvoltare (figura 2.2). Conform Planului de amenajare a teritoriului
naţional, acesta reprezintă localitate de rangul II – municipiu de importanţă interjudeţeană,
judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi.

Figura 2.2. Încadrarea în Sistemul urban principal al judeţului Gorj, la nivel spaţial. Sursa: PATJ Gorj.
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Municipiul Motru este situat pe axa transversală pe care asigură relaţiile între extremităţile
judeţului şi zona centrală şi legăturile interjudeţene pe direcţia Est-Vest. Din figura de mai
sus, se observă că Municipiul Motru se află la distanță aproximativ egală față de Municipiul
Târgu Jiu, reședința Județului Gorj și de Municipiul Drobeta Turnu Severin, reședința
Județului Mehedinți.
Relațiile cu teritoriul învecinat sunt asigurate de rețeaua rutieră și cea feroviară.
Infrastructura rutieră majoră din zona de analiză este formată din traseele următoarelor
drumuri (figura 2.3):
→ DN 67, km 0+000, Drobeta
Turnu Severin (DN 6) - km
198+764, Goranu (DN 7);
Asigură legătura între
drumurile europene
principale E70 și E79;
→ DJ 671B, km 0+000, Jirov
(DN 67A, jud. Mehedinți) km 41+000, Cămuieşti;
→ DJ 673, km 0+000,
Ploştina (DN 67) - km
41+650, Broşteni (DN 66).

Figura 2.3. Conectivitatea teritoriului.
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Traseele drumului național 67 și al drumului județean 671B traversează zona urbană
locuită în care se desfășoară activități economice polarizatoare de trafic local. Astfel, se
formează o suprapunere a fluxurilor de tranzit cu cele locale, constituind o
disfuncționalitate majoră resimțită de locuitorii Municipiului Motru.
Prezența rețelei de transport feroviar delimitează teritoriul intravilan al localității Motru
(zona urbană) pe laturile de Sud, Est și Nord reducând astfel conectivitatea rețelei stradale
urbane (numărul legăturilor posibile între nodurile rețelei rutiere).
Cursul Râului Motru reprezintă o barieră naturală care divizează teritoriul în zona de Sud Vest, limitând conexiunile între Municipiul Motru și localitatea aparţinatoare Râpa,
componente ale unității administrativ-teritoriale analizate.
Rețeaua feroviară are punct terminus în stația Motru Est. Linia secundară 914 Motru –
Strehaia asigură legătura cu magistrala 900 București – Craiova – Timișoara – Jimbolia. Din
primăvara anului 2018, pe această secție de circulație nu sunt operate trenuri de călători,
cu toate că reprezintă secție interoperabilă (conform Documentului de Referință al Rețelei
CFR – 2020, Anexa 9, publicată în data de 15 decembrie 2019).
În cadrul Master Planului General de Transport al României, în zona de studiu se identifică
traseul drumului Trans-Regio TR 23 Drobeta Turnu Severin – Motru – Târgu Jiu – Râmnicu
Vâlcea. Pentru acest proiect efectuarea studiului de fezabilitate este planificată pentru anul
2022, iar realizarea lucrărilor în perioada 2024-2025.

2.2. Profilul demografic

Populația municipiului Motru la nivelul anului 2018 era de 22.266 persoane, dintre care
11.420 femei (51%) și 10.846 bărbați (49%).
Variația demografică în profil teritorial înregistrată în perioada 2010-2018 evidențiază
reducerea cu 9,0% a numărului de locuitori cu domiciliul stabil în Municipiul Motru,
tendință de variație similară cu cea înregistrată la nivel național (reducere cu 1,3%) și
județean (reducere cu 4,5%), însă mult mai accentuată.
În figura 2.4 este reprezentată variaţia numărului de locuitori în perioada 2010 – 2018
pentru România, judeţul Gorj şi localitățile urbane din acest judeţ. Valorile extreme sunt
date de scăderi ale populației cuprinse între 2,3% în Municipiul Târgu Jiu și 9,0% în
Municipiul Motru.
Analiza distribuției ponderilor anuale pe care le reprezintă principalele grupe de vârstă dea lungul perioadei analizate (figura 2.5), relevă scăderea semnificativă (cu 32%) a ponderii
populației tinere, cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 ani, concomitent cu majorarea
accentuată a procentului care revine locuitorilor cu vârstă de peste 65 ani (cu 56%), aspect
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Variatia numarului de locuitori, 2010-2018

care reflectă fenomenul de îmbătrânire demografică. În general, aceste persoane necesită
măsuri suplimentare din domeniile protecție sociale, sănătate, mobilitate urbană.
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Figura 2.4. Variaţia numărului de locuitori în intervalul 2010 – 2018, zonele urbane din Jud. Gorj.

Ponderea populatiei din grupa de varsta

Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.
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Figura 2.5. Ponderea populației din principalele grupe de vârstă, perioada 2010-2018.
Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.
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Distribuția teritorială a populației este prezentată în figura 2.6. Se observă că zona urbană
Motru este cea în care se înregistrează concentrarea populației. Din categoria localităților
componente sau aparținătoare se detașează Ploștina, cu 5,4% din numărul total de
locuitori.

Figura 2.6. Distribuția teritorială a populației.
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Conform datelor statistice existente (Institutul Naţional de Statistică, TEMPO On-line),
teritoriul intravilan al Municipiului Motru este de 562 ha. Prin raportarea numărului total
de locuitori la suprafața teritoriului intravilan, rezultă că densitatea populației la nivelul
anului 2018 este de 3962 persoane/km2.

2.3. Profilul economic

PIB [milioane lei]

Unul dintre indicatorii consacrați pentru analiza activități economice la nivelul unui areal
de studiu este Produsul Intern Brut. În cazul județului Gorj se observă variația pozitivă a
PIB în perioada 2010-2018 (figura 2.7), însă ponderea contribuției la formarea Produsului
Intern Brut național s-a redus de la 1,9% în anul 2010, la 1,5% în anul 2018.
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Figura 2.7. Variația anuală a PIB – județul Gorj, perioada 2010-2018.
Sursa datelor: INS, TEMPO On-line; Comisia Națională de Prognoză.

Conform principalilor indicatori economici, domeniile energie şi industrie extractivă sunt
preponderente, atât din punct de vedere al cifrei de afaceri, cât și al numărului de angajați
la nivel județean.
În zona de Vest sunt concentrate importante resurse naturale de cărbune de tip lignit
(Motru, Rovinari) (figura 2.8). Acestea sunt exploatate de Societatea Complexul Energetic
Oltenia S.A. Târgu-Jiu.
Carierele Roşiuta şi Lupoaia fac parte din structura organizatorică a Sucursalei Miniere
Motru – Jilt care, la rândul sau funcţionează ca subunitate a Societăţii Complexului
Energetic Oltenia Târgu-Jiu.
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Figura 2.8. Distribuția resurselor naturale la nivelul judeţului Gorj. Sursa: PATJ Gorj.

La nivel local nu sunt disponibile date privind PIB, principalii indicatori economici analizați
fiind numărul de salariați și cifra de afaceri a unităților economice. Potrivit datelor
statistice existente la nivelul anului 2017 (cele mai recente - publicate de Institutul
Național de Statistică, baza de date TEMPO On-line), în Municipiul Motru au fost
înregistrați 5.259 salariați. La nivelul teritoriului de analiză ponderea populației ocupate
reprezintă 24% din totalul numărului de locuitori, în timp ce la nivel județean acest
indicator are valoarea de 19% (tabelul 2.1).
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Tabelul 2.1. Ponderea populației ocupate, anul 2017. Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.
Unitatea Administrativ Teritorială

Număr de
salariați

Număr de
locuitori

Ponderea populației
ocupate

Municipiul Motru

5.259

22.266

24%

Județul Gorj

70.403

361.676

19%

Cu exceția sectorului minier, principalii angajatori (categorie în care sunt considerați cei cu
peste 100 de salariați) concentrează 47% din numărul total de locuri de muncă ocupate la
nivelul municipiului (tabelul 2.2).
Tabelul 2.2. Principalii angajatori, anul 2018. Sursa datelor: https://www.topfirme.com/.
Nr.
Crt.

Angajator

COD
CAEN

Principalul obiect de activitate

Număr
angajați

1.

MANUFACTURA DE
MOTRU S.R.L.

1439

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a
altor articole de îmbrăcăminte

326

2.

MASIFPANEL S.R.L.

1610

Tăierea și rindeluirea lemnului

301

3.

GHIOCELA PROD COM
S.R.L.

4711

Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi și tutun

190

4.

UZINA DE AGENT
TERMIC ŞI ALIMENTARE
CU APĂ MOTRU S.A.

3530

Furnizarea de abur și aer condiționat

150

5.

LEURDA IMPEX S.R.L.

1071

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și
a produselor proaspete de patiserie

126

6.

DIRECŢIA PUBLICĂ
MOTRU S.A.

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

125

În ceea ce privește activitatea minieră, datele statistice referitoare la numărul de salariați și
cifra de afaceri nu sunt detaliate la nivelul punctelor de lucru din zona Municipiului Motru.
Din informațiile prezentate în ”Raportul de activitate al Primarului Municipiului Motru” –
anul 2017, se concluzionează că în anul 2017 cele două cariere au asigurat 1.677 locuri de
muncă, astfel:
→ Cariera Roșiuța: 977 angajați, dintre care 452 navețiști;
→ Cariera Lupoaia: 700 angajați, dintre care 322 navetiști.
Cifra de afaceri este un factor esențial în dezvoltarea unei activități comerciale.
În anul 2018, societățile comerciale din Municipiul Motru care desfășoară cele 19 tipuri de
activități precizate în tabelul 2.3 au înregistrat cifre de afaceri de peste 3.000.000 lei.
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Tabelul 2.3. Principalele activități economice după cifra de afaceri, anul 2018.
Sursa datelor: https://www.topfirme.com/.

Cifra de afaceri
2018 (lei)

Nr.
Crt.

COD
CAEN

Principalul obiect de activitate

1

1610

Taierea si rindeluirea lemnului

50.075.158

2

4711

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si
tutun

48.228.604

3

4399

Alte lucrari speciale de constructiin.c.a.

40.965.390

4

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de
pasare)

33.428.875

5

1439

Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de
imbracaminte

20.216.904

6

3600

Captarea, tratarea si distributia apei

17.105.628

7

3530

Furnizarea de abur si aer conditionat

15.127.654

8

220

Exploatare forestiera

13.373.167

9

1071

Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor
proaspete de patiserie

12.072.220

10

4673

Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor
de constructii si echipamentelor sanitare

9.947.211

11

4332

Lucrari de tamplarie si dulgherie

8.351.086

12

4730

Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
in magazine specializate

7.576.029

13

3811

Colectarea deseurilor nepericuloase

6.573.986

14

4719

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
vanzare predominanta de produse nealimentare

6.237.030

15

4941

Transporturi rutiere de marfuri

5.584.517

16

5510

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

4.267.657

17

1071

Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor
proaspete de patiserie

3.986.722

18

4719

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
vanzare predominanta de produse nealimentare

3.948.458

19

4313

Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

3.832.581

Atât din analizele privind numărul de salariați, cât și după valoarea cifrei de afaceri, se
observă că principalele activități economice din Municipiul Motru sunt desfășurate în
domeniul industriei ușoare (industria textilă, industria alimentară) și a serviciilor /
comerțului. Comerțul cu amănuntul în magazine specializate și nespecializate generează
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25% din totalul cifrei de afaceri de aproximativ 430 milioane lei înregistrată în Municipiul
Motru în anul 2018. Distribuția cifrei de afaceri pe activitățile a căror pondere este de cel
puțin 3% din total este evidențiată în figura de mai jos (activitatea minieră nu este
considerată în analiză, deoarece cifra de afaceri se raportează în localitatea unde își are
sediul social Societatea Complexului Energetic Oltenia Târgu-Jiu).
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4.0%

25.0%

4.7%

Activitate

4.9%

5.2%

7.8%
12.6%
9.5%

1

2

3
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6

7

8

9

10

1

Comert cu amanuntul

6

2

Taierea si rindeluirea lemnului

7

3

Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din
carne de pasare)
Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a
produselor proaspete de patiserie

8

Transporturi rutiere de marfuri
Fabricarea prin tricotare sau crosetare
a altor articole de imbracaminte
Captarea, tratarea și distribuția apei

9

Furnizarea de abur si aer conditionat

10

Exploatare forestiera

4
5

Figura 2.9. Distribuția cifrei de afaceri pe activități.

2.4. Educație

Infrastructura educațională a unei localități și calitatea actului educațional joacă un rol
esențial în capacitatea acestuia de a se dezvolta economic, de a atrage și a reține în oraș
industrii care utilizează forță de muncă specializată.
Potivit datelor publicate recent, în anul 2018 în Municipiul Motru au fost înmatriculați
3.914 elevi și preșcolari, arondați celor 5 unități de învățământ cu personalitate juridică de
nivel liceal, gimnazial și preșcolar, conform tabelului 2.4.
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Analiza privind populația școlară, realizată pe baza datelor statistice existente, relevă
scăderea numărului de elevi în perioada analizată (figura 2.10), în special în rândul
preșcolarilor (-47%) și al elevilor înscriși în scolile profesionale (-41%).
Tabelul 2.4. Unități de învățământ și populație școlară - 2018.

Populație școlară

Sursa datelor: INS, TEMPO On-line

Unitate de învățământ

Populație școlară

Creșă

40

Grădiniță

452

Învățământ primar

859

Învățământ gimnazial

892

Învățământ liceal

1496

Învățământ profesional

76

Învățământ postliceal

99

Total

3.914
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Figura 2.10. Variația anuală a populației școlare din Municipiul Motru, 2010-2018.

Reducerea populației școlare se reflectă în numărul de cadre didactice încadrate în
unitățile de învățământ, în perioada analizată manifestându-se o tendință descrescătoare a
personalului didactic (figura 2.11). În anul 2018 în unitățile de învățământ din Municipiul
Motru și-au desfășurat activitatea 237 cadre didactice.
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Figura 2.11. Variația anuală a personalului didactic din Municipiul Motru, 2010-2018.

Informațiile prezentate mai sus, coroborate cu cele referitoare la variația numărului de
locuitori cu domiciliul în Municipiul Motru și distribuția pe grupe de vârstă a acestora,
fundamentează prognozarea unei variații descrescătoare a populației școlare.

2.5. Sănătate

Rețeaua sanitară a Municipiului Motru specifică anului 2017 este alcătuită din 53 unități
medicale publice și private, în care își desfășoară activitatea 208 cadre medico-sanitare (56
medici - dintre care 11 medici de familie, 12 medici stomatologi, 10 farmaciști și 130
personal sanitar mediu). Variația anuală a numărului de cadre medicale este evidențiată în
figura 2.12.
Prin raportare la numărul de locuitori, se constată că numărul personalului medical este
scăzut:
→ 2,0 medici/ 1.000 locuitori, comparativ cu 2,8 – valoarea medie la nivel național și
3,5 – valoarea medie la nivelul Uniunii Europene;
→ 5,0 asistenți medicali/ 1.000 locuitori, comparativ 6,8 - valoarea medie la nivel
național și 8,4 - valoarea medie la nivelul Uniunii Europene.
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Figura 2.12. Variația anuală a personalului sanitar din Municipiul Motru,
2010-2017. Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.

În analizele privind numărul de medici la 1000 locuitori s-a ținut seama de populația cu
domiciliul în Municipiul Motru. În realitate, Spitalul Municipal Motru atrage pacienți și din
localitățile învecinate, ceea ce însemnă un număr mai mic de personal medical care revine
unui grup de 1000 locuitori.
Spitalul Municipal Motru este principala unitate sanitară din localitate, cu o capacitate de
196 paturi, distribuite pe cele 11 secții/ compartimente conform datelor din tabelul 2.5.
În plus, în cadrul spitalului funcționează:
→ Laborator de analize medicale;
→ Laborator de radiologie şi imagistică medicală;
→ Farmacie cu circuit închis.
Tabelul 2.5. Capacitate spital – 2018 (Sursa datelor: https://www.spitalmotru.ro/).
Secție/ compartiment

Număr paturi

Secţie interne

50

Compartiment neurologie

20

Secţie chirurgie

17

Compartiment O.R.L.

8

Compartiment Ortopedie -Traumatologie

8
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Secție/ compartiment

Număr paturi

Secţie obstetrică-ginecologie

22

Compartiment neonatologie

5

Compartiment pediatrie

19

Secţie R.M.F.B.

27

Compartiment boli cronice

15

Compartiment A.T.I.

5
Total

196

Cele mai numeroase unități sanitare sunt cabinetele medicale de familie și cabinetele
stomatologice private (11 unități), urmate de cabinete medicale de specialitate și farmacii
(7 unități), 4 laboratoare medicale (2 publice și 2 private), 3 cabinete școlare și 3
laboratoare de tehnică dentară, 2 alte tipuri de cabinete medicale și câte o unitate sanitară
de tip spital, ambulatoriu integrat spitalului, dispensar medical, farmacie publică și punct
farmaceutic privat.

2.6. Utilități publice

Activitățile privind utilitatea publică de interes local au rol esențial în consolidarea
dezvoltării durabile a localităților, contribuind la creșterea nivelului de trai.
Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile este de 90 km.
Variația anuală a cantității de apă potabilă distribuită în arealul de studiu este prezentată în
figura de mai jos.
Conform datelor existente în baza de date a Institutului Național de Statistică, în perioada
2010 – 2017 cantitatea de apă distribuită locuitorilor Municipiului Motru a înregistrat o
creșere de 8%, de la 1.176.000 m3 în anul 2010, la 1.270.000 m3 în anul 2017.
Alimentarea cu apă potabilă este gestionată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare – ADIA Gorj, în care
Municipiul Motru are calitatea de asociat (conform H.C.L. Motru nr. 72/28.06.2007).
Operarea serviciului este realizată de către operatorul regional S.C. Aparegio Gorj S.A.
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Figura 2.13. Cantitatea de apă distribuită în Municipiul Motru, 2010 – 2017.
Sursa datelor: INS, TEMPO On-line.

Cantitate energie termică [Gcal]

Potrivit unui Raport ANRE privind situaţia serviciilor publice de alimentare cu energie
termică în sistem centralizat în semestrul II 2018, Municipiul Motru se află printre cele 52
localități din România care dețin sisteme centralizate de alimentare cu energie termică. La
nivel județean este singura localitate în care funcționează un astfel de sistem. Acesta
deservește 5.381 apartamente, dotate cu sisteme de contorizare a branșamentelor pentru
apă caldă în totalitate și pentru agent termic în proporție de 12%. În reprezentările grafice
de mai jos se observă variația descrescătoare a cantității de energie termică livrată în
sistemul centralizat (figura 2.14), concomitent cu sporirea consumului de gaz înregistrată
în ultimii ani (figura 2.15).
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Figura 2.14. Variația anuală a consumului de energie termică – sector rezidențial.
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Figura 2.15. Variația anuală a consumului de gaz.

Raportul României din anul 2015 asupra implementării Directivei privind eficiența
energetică (2012/27/UE) prezintă un scenariu de referință și patru scenarii alternative de
dezvoltare a sistemelor municipale de alimentare centralizată cu energie termică (SACET)
până în 2030. După anul 2020, toate scenariile prevăd o revenire a numărului de
apartamente conectate la SACET, ca urmare a creșterii prețului la gaze naturale la
consumatorii casnici, respectiv a reabilitării rețelelor și creșterii calității serviciilor în tot
mai multe localități cu SACET funcționale.
În anul 2018 Consiliul Concurenței a emis NOTA privind mecanismul economic al
producției și distribuției de energe termică din România și politica de subvenționare în
acest domeniu, document în care apare următoarea recomandare:
“Serviciile publice de încălzire urbană în sistem centralizat trebuie menținute și dezvoltate
întrucât, în condițiile specifice României și ale tehnologiilor actuale, acestea pot asigura
alimentarea cu energie termică pentru sectorul rezidențial în condiții de siguranță, eficiență
energetică și performanță economică ridicată, având totodată un impact pozitiv asupra
protecției și conservării mediului ambient prin controlul strict al emisiilor poluante”.
Potrivit unui studiu realizat de Banca Mondială în anul 2013 referitor la Programul privind
schimbările climatice și o creștere economică verde, cu emisii reduse de carbon - Componenta
B Raport sectorial (beneficiar Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice), viabilitatea şi
competitivitatea unui sistem centralizat de termoficare sunt strâns legate de cantitatea de
agent termic per kilometru de reţea (densitatea agentului termic). O densitate ridicată a
agentului termic duce la o reducere a pierderilor şi a costului de transport al acestuia.
Ținând seama de aceste considerente, se impune prioritizarea investițiilor în sistemul
centralizat de alimentare cu energie termică, astfel încât să se mențină un număr cât mai
mare de utilizatori.
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3. MANDAT
Municipiul Motru
este persoana juridică de
drept public care are ca scop
administrarea eficientă a
resurselor comunitătii,
asigurând îmbunătătirea
vietii cetătenilor.
Totodată, în calitate
de administratie publică

locală, are menirea de a
pune în aplicare legile,
pentru satisfacerea nevoilor
si intereselor generale ale
colectivitătii si pentru a
asigura buna functionare a
serviciilor publice, în
beneficiul cetătenilor.

Organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor
care, potrivit legii, aparţin Municipiului Motru, se realizează în temeiul principiilor specifice
descentralizării, autonomiei locale, consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de
interes local deosebit, eligibilității autorităților administrației publice locale, cooperării,
responsabilității, constrângerii bugetare, fără a aduce atingere caracterului de stat național,
suveran și independent, unitar și indivizibil al României.
De asemenea, funcționarea administrației publice locale ține seama de principiile generale
aplicabile administrației publice, prevăzute în Codul administrativ aprobat prin Ordonanța
de Urgență a Guvernului României Nr. 57 din 3 iulie 2019:
Principiul legalității
Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul acestora au obligația
de a acționa cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a tratatelor și a convențiilor
internaționale la care România este parte.
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Principiul egalității
Beneficiarii activității autorităților și instituțiilor administrației publice au dreptul de a fi
tratați în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligația autorităților și
instituțiilor administrației publice de a trata în mod egal pe toți beneficiarii, fără
discriminare pe criteriile prevăzute de lege.
Principiul transparenței
(1) În procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au
obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de acte
normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor
administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii.
(2) Beneficiarii activităților administrației publice au dreptul de a obține informații de la
autoritățile și instituțiile administrației publice, iar acestea au obligația corelativă a
acestora de a pune la dispoziția beneficiarilor informații din oficiu sau la cerere, în limitele
legii.
Principiul proporționalității
Formele de activitate ale autorităților administrației publice trebuie să fie corespunzătoare
satisfacerii unui interes public, precum și echilibrate din punctul de vedere al efectelor
asupra persoanelor. Reglementările sau măsurile autorităților și instituțiilor administrației
publice sunt inițiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes
public sau a problemelor, după caz, a riscurilor și a impactului soluțiilor propuse.
Principiul satisfacerii interesului public
Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul acestora,
au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de
grup. Interesul public național este prioritar față de interesul public local.
Principiul imparțialității
Personalul din administrația publică are obligația de a-și exercita atribuțiile legale, fără
subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese.
Principiul continuității
Activitatea administrației publice se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor
legale.
Principiul adaptabilității
Autoritățile și instituțiile administrației publice au obligația de a satisface nevoile societății.

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

49

MUNICIPIUL
MOTRU

Plan Strategic Instituțional al Municipiului Motru

4. VIZIUNE

Municipiul Motru - un model de bună guvernare, cu o administratie
publică eficienă, transparentă, receptivă la nevoile societătii, în care
cetăteanul va fi partenerul administratiei!

La stabilirea viziunii privind dezvoltarea administrației publice locale s-a avut în vedere
înscrierea în liniile directoare trasate la nivel național în cadrul Strategiei pentru
Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020, potrivit căreia:
”În 2020, România va avea o administraţie publică eficientă și receptivă la nevoile societăţii”.
Viziunea de dezvoltare a administrației publice din România se sprijină pe următorii trei
piloni:
I. Administraţie publică orientată spre beneficiarii de servicii publice
Interacțiunea cu administrația va fi configurată mai ales sub formă de servicii
electronice, care vor fi disponibile în pachete intuitive şi vor putea fi accesate oricând
şi de oriunde, pe canale multiple, din surse unice. Serviciile electronice vor avea o
interfață prietenoasă, personalizată și focalizată pe livrarea de servicii publice
integrate. Beneficiarul nu va interacționa direct cu aparatul birocratic care contribuie
la furnizarea acestora.
Integrarea funcţională a serviciilor va reprezenta un mecanism de reducere a
birocraţiei, de coordonare inter-instituţională şi de asumare a responsabilităţii.
II. Administraţie publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare
În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii,
administraţia publică se va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi
a actorilor cheie din societate, prin mecanisme stabile de consultare. Autoritățile și
instituțiile publice vor răspunde nevoilor societăţii, susţinând în mod direct iniţiativele
acesteia.
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Prin utilizarea dialogului sistematic şi a unor sisteme complexe de monitorizare a
dinamicii societăţii şi economiei, administraţia publică va dezvolta și va întreţine o
cultură a cunoaşterii anticipative, utilizând permanent noile tehnologii
informaţionale.
Cunoașterea anticipativă va conferi robusteţe scenariilor de dezvoltare, asigurând un
dialog real privind opţiunile disponibile și responsabilizarea celor direct afectaţi de
opțiunile respective. Centrarea administraţiei publice pe e-servicii va oferi
autorităților și instituțiilor publice o bogată sursă de date și un spaţiu de analiză și
experimentare pentru soluţii noi, care servesc îmbunătăţirii sistematice a serviciilor.
III. Administraţie care simplifică şi consolidează instituţii şi mecanisme
A. Proces decizional predictibil și fundamentat
Prioritizarea, planificarea și fundamentarea politicilor publice vor fi integrate în
cultura și practica decizională a administrației publice. Politicile publice bazate pe
dovezi se vor sprijini pe o arhitectură instituţională care stabileşte graniţe clare între
palierul politic şi cel profesional din administraţia publică.
B. Resurse umane profesioniste
Administrația publică va fi formată din profesioniști, care vor contribui la articularea
și implementarea proiectelor strategice de dezvoltare a societății, în ansamblul ei.
Administrația publică își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente
oferindu-i perspective de dezvoltare a carierei în contextul unei culturi
organizaționale moderne și a neutralității funcției publice. În același timp, procesul de
selecție va fi corelat cu mandatele instituțiilor publice și obiectivele strategice ale
acestora. Se va forma un personal profesionalizat ce deţine atât abilităţi de
management al calităţii serviciilor, cât şi competenţe avansate de planificare
strategică.
Resursa umană din administrația publică va fi motivată, formată și profesionalizată în
mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății. În același timp, personalul
din administrație va fi încurajat să aibă inițiativă, să fie deschis la schimbare și să
ofere o fundamentare tehnică adecvată procesului decizional, în conformitate cu
principiile integrității și eticii profesionale.
C. Management financiar în interesul public
Fondurile publice vor fi gestionate pe criterii de eficiență, în interesul cetățenilor, cu
scopul de a maximiza performanța serviciilor oferite.
Implementarea politicilor și furnizarea serviciilor vor fi monitorizate în mod constant,
astfel încât managementul financiar să fie transparent și predictibil.
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5. VALORI COMUNE
Valorile pe care Municipiul Motru își bazează acțiunile și pe care le promovează sunt:
→ Profesionalism în exercitarea funcției publice
Municipiul Motru va promova o cultură instituțională și o imagine publică care să
respecte principiile eticii și competenței profesionale, eficienței și eficacității.
→ Comunicare eficientă inter și intra - instituțională
Comunicarea la nivelul autorității publice locale implică transferuri informaționale
pe mai multe nivele: (i) comunicarea între diferite paliere ale administrației publice;
(ii) comunicarea pe același nivel; (iii) comunicarea în mediul social.
Prin natura activităților sale, autoritatea publică este chemată să satisfacă interesele
generale ale cetățenilor și din această perspectivă rolul comunicării este: (i) de
informare; (ii) de identificare a așteptărilor și doleanțelor cererilor cetățeanului;
(iii) de a pune în dezbatere actele administrative (proces decizional); (iv) de a
asigura participarea cetățeanului la procesul decizional;
→ Predictibilitate și transparență în procesul decizional
Transparenţa este rezultatul informaţiei disponibile. A fi transparent are avantaje
pentru participare, pentru că încurajează implicarea cetăţenilor în procesul de luare
a deciziilor, pentru răspundere, pentru că într-o democraţie cetăţenii au dreptul de a
trage la răspundere funcţionarii publici pentru acţiunile lor şi pentru eficienţa
administraţiei publice, pentru că doar prin acces la informaţii, fie el reactiv sau proactiv, cetăţenii află ce face administraţia pentru ei şi pot aprecia calitatea serviciilor
şi oferi feedback asupra acestora administraţiei 3.
→ Responsabilitate în cheltuirea fondurilor publice
Responsabilitatea în cheltuirea fondurilor publice va fi susţinută de procese
decizionale coerente şi transparente, de proceduri de implementare clare, simple și
predictibile, precum şi de o cultură organizațională axată pe promovarea interesului
public.
Transparență și calitate în administrația publică prin social media, Proiect finanţat prin granturile SEE 2009
– 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 1 – IMPLICARE.
3
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6. ANALIZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN

6.1. Analiza mediului intern

Analiza mediului intern este realizată pe baza documentelor privind organizarea și
funcționarea instituției (statut, organigramă, stat de funcții, regulamente și proceduri
interne, rapoarte de audit), răspunsurilor la chestionarul adresat angajaților și
informațiilor culese cu ocazia desfășurării întâlnirilor în cadrul grupului de lucru constituit
în scopul elaborării și implementării Planului Stragic Instituțional al Municipiului Motru pe
perioada 2020 – 2021.
6.1.1. Structura organizatorică
Primăria Municipiului Motru este organizată ca o structură funcțională, cu activitate
permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile
autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită
din: primar, viceprimar, administrator public, consilieri si primarului și persoane încadrate
la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al acestuia.
Administrația publică este organizată și funcționează în temeiul principiilor autonomiei
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice
locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes
deosebit. Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților
administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul
colectivităților locale pe care le reprezintă, activitățile publice, în condițiile legii. Acest
drept se exercită de consiliul local și primar, autorități ale administrației publice locale
alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Autonomia locală conferă
autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în
toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor
autorități publice.
Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru este organizat în următoarele
compartimente, servicii și direcții:
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→ Arhitect Șef;
→ Direcția Economică;
→ Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Investiții, Autorizări, Disciplina în
Construcții;
→ Direcția Tehnică;
→ Direcția de Cultură, Activități de Sport și Tineret;
→ Directia Publică de Asistență și Protecție Socială;
→ Serviciul Relații cu Publicul, Administrativ, Arhivă;
→ Serviciul Fond Funciar, Registrul agricol, Cadastrul Agricol;
→ Servciul Poliția Locală;
→ Servciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor;
→ Compartimentul Audit Intern;
→ Compartimentul Protecție Civilă;
→ Compartimentul Juridic, Contencios;
→ Compartimentul Bibliotecă.
Structura organizatorică a instituției aprobată prin H.C.L. 114/ 05.07.2017 este prezentată
mai jos.
Tabelul 6.1. Structura organizatorică conform Organigramei.
Sursa datelor: Primăria Municipiului Motru.

Direcție

Direcția Publică de
Asistență și Protecție
Socială

Serviciu / Compartiment
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
- COMPARTIMENTUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI
- COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
- COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ A PERSOANELOR
VÂRSTNICE, AJUTOARE SOCIALE, POLITICI SOCIALE
- COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ ȘI
PREȘCOLARĂ
- COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
COMPARTIMENTUL CREȘA MOTRU
SERVICIUL “CĂMIN SOCIAL – CENTRU DE ASISTENȚĂ PENTRU
PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE”

Direcția de Cultură,
Activități de Sport și
Tineret
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Direcție

Serviciu / Compartiment

Direcția Economică

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
- COMPARTIMENTUL STABILIRE, CONSTATARE, CONTROL,
URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE
- COMPARTIMENTUL STABILIRE, CONSTATARE, CONTROL,
URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE
- COMPARTIMENTUL URMĂRIRE AMENZI ȘI IMPUTAȚII,
ÎNCASARE A ITL PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE
SERVICIUL BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE
- COMPARTIMENTUL CONTABILITATEA VENITURILOR
- COMPARTIMENTUL BUGETE
- COMPARTIMENTUL FINANCIAR
- COMPARTIMENTUL CONTABILITATEA CHELTUIELILOR
SERVICIUL RESURSE UMANE, INFORMATIZARE, PROGRAME ȘI
PROIECTE COMUNITARE
- COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
- COMPARTIMENTUL PROGRAME ȘI PROIECTE COMUNITARE
- COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

Secretarul Municipiului

SERVICIUL FOND FUNCIAR, REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU
AGRICOL
COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS
COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI
LOCAL MOTRU

Primarul Municipiului

SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ
- COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICĂ
- COMPARTIMENTUL DISPECERIZAT, MONITORIZARE
- COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
- COMPARTIMENTUL CIRCULAȚIE
- COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII
- COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL

Primarul Municipiului
Consiliul Local

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR
- COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
- COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ, ANALIZĂ, SINTEZĂ,
RELAȚII CU PUBLICUL
- COMPARTIMENTUL REGIM EVIDENȚĂ

Arhitect Șef

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTIȚII,
AUTORIZĂRI, DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII
- COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI
- COMPARTIMENTUL AUTORIZAȚII ȘI DISCIPLINĂ ÎN
CONSTRUCȚII
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Direcție

Serviciu / Compartiment
- COMPARTIMENTUL INVESTIȚII
DIRECȚIA TEHNICĂ:
SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, LUCRĂRI PUBLICE,
PROTECȚIA MEDIULUI
- COMPARTIMENTUL LUCRĂRI PUBLICE, URMĂRIRE
CONTRACTE
- COMPARTIMENTUL COORDONARE SERVICII DE UTILITATE
PUBLICĂ
- COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI, AUTORIZAȚII
COMERCIALE, LIBERA INIȚIATIVĂ
- COMPARTIMENTUL JURIDIC, UNITATEA LOCALĂ PENTRU
MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE
COMPARTIMENTUL MANAGER ENERGETIC
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL SPITALULUI
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, URMĂRIRE CONTRACTE DE
ACHIZIȚII PUBLICE
COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Primarul Municipiului

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, ADMINISTRATIV, ARHIVĂ
- COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
- COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL
- COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ROMII
- COMPARTIMENTUL ARHIVĂ
COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ
COMPARTIMENTUL CABINETUL PRIMARULUI

Primarul Municipiului

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ

Conform reglementărilor în vigoare amintite mai sus, în subordinea Consiliului Local Motru
se află 2 instituții:
→ S.C. DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU S.A.
→ S.C. UZINA DE AGENT TERMIC ȘI APĂ S.A.
S.C. DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU S.A. – este persoană juridică română, care aparţine
Consiliului Local al Municipiului Motru (99% din acţiuni) și Sindicatului Liber al
Funcţionarilor Publici din Primăria Municipiului Motru (1% din acţiuni). Principalul
domeniu de activitate al societății este Colectarea deşeurilor nepericuloase (Cod CAEN
3811).
S.C. UZINA DE AGENT TERMIC ȘI APĂ S.A. – este o societate coordonată de Consiliul Local
Motru, al cărei obiect de activitate constă în producerea şi distribuirea agentului termic.
Societatea reprezintă principala sursă de încălzire şi de producere a apei calde de consum
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în Municipiul Motru. Producţia anuală a societăţii este diferențiată în funcție de
temperatură:
a) în sezonul rece se produce energie termică în cogenerare pentru acoperirea
necesarului de încălzire pentru beneficiarii racordaţi la sistemul centralizat de
producere a energiei termice şi energiei electrice care este livrată în sistemul
energetic;
b) în afara sezonului rece se produce energie termică numai pentru prepararea apei
calde de consum.
Desfășurarea activității instituției și atribuțiile compartimentelor de specialitate
funcționale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru sunt reglementate
prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Motru.
Suplimentar, în cadrul proiectului Performanță și Calitate în Administrația Publică
Locală din Municipiul Motru, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), au fost realizate o serie de
proceduri operaționale și de sistem prin care se reglementează modul de desfășurare a
activităților la nivelul organizației, asigurând respectarea exigențelor privind
managementul calității corespunzătoare standardului ISO 9001:2015 (tabelul 6.2).
Tabelul 6.2. Proceduri operaționale și de sistem – Primăria Municipiului Motru.
Cod

Titlu

Data intrării
în vigoare

PS-01

Etica – Integritate

04.04.2019

PS-02

Delegarea. Continuitatea activității

04.04.2019

PS-6.1

Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților

12.12.2018

PS 7.5

Elaborarea documentelor SMC la Primăria Municipiului
Motru

12.12.2018

Controlul informațiilor documentate

12.12.2018

PS-8.1

Planificarea și controlul proceselor

12.12.2018

PS-8.7

Controlul elementelor de ieșire neconforme

12.12.2018

PS-9.2

Auditul intern în domeniul calității

12.12.2018

PS-10.2

Neconformități și acțiuni corective

12.12.2018

PO-CAP-01

Inițiere și derulare proceduri de atribuire a contractelor de
achiziție publică de produse, servicii și lucrări

28.01.2019

PO-CB-01

Activitatea bibliotecii

03.01.2019

Monitorizarea activităților de sport și tineret

03.01.2019

Protecție civilă

03.01.2019

Gestionarea bunurilor alfate în patrimoniul Primăriei
Municipiului Motru

03.01.2019

PS-7.5.3

PO-DCAST-01
PO-PC-01
PO-RPAA-01
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Titlu

Data intrării
în vigoare

PO-RPAA-02

Asigurarea curățeniei la sediul Primăriei Municipiului Motru
și la centrele de încasare a impozitelor și taxelor locale

03.01.2019

PO-RPAA-03

Relația autorităților publice locale cu cetățenii

03.01.2019

PO-RPAA-04

Furnizarea informațiilor de interes public

03.01.2019

PO-RPAA-05

Corespondență și arhivare

03.01.2019

PO-RPAA-06

Soluționarea petițiilor la Primăria Municipiului Motru

03.01.2019

PO-RPAA-07

Arhivarea documentelor la Primăria Municipiului Motru

03.01.2019

PO-RPAA-08

Activitatea de securitate și sănătate în muncă

04.01.2019

PO-SRUIPPC-01

Gestionarea resurselor umane

03.01.2019

PO-SRUIPPC-03

Scrierea / realizarea cererilor de finanțare externă

03.01.2019

PO-SRUIPPC-04

Implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare
externă

03.01.2019

PO-SRUIPPC-05

Analiza SMC efectuată de management

25.03.2019

PO-S-01

Activitatea de administrație publică locală – hotărâri ale
consiliului local

03.01.2019

PO-S-02

Activitatea de administrație publică locală – dispozițiile
primarului

03.01.2019

PO-SAPS-01

Monitorizarea activităților de asistență și protecție socială

03.01.2019

PO-SAPS-02

Monitorizarea activităților medicale școlare și preșcolare

04.04.2019

PO-SAPS-03

Monitorizarea activităților medicale comunitare

04.04.2019

PO-SBFC-01

Organizarea și conducerea contabilității

03.01.2019

PO-SBFC-02

Fundamentarea, elaborarea și aprobarea bugetului local

03.01.2019

PO-SBFC-03

Control financiar preventiv

03.01.2019

PO-SBFC-04

Angajarea, lichidarea, ordonanțare și plata cheltuielilor

03.01.2019

PO-SBFC-05

Inventarierea

03.01.2019

PO-SBFC-06

Casare

03.01.2019

PO-SCS-01

Admiterea beneficiarilor în cămin social – centrul de asistență
pentru persoane aflate în dificultate

03.01.2019

PO-SCS-02

Încetarea/ sistarea serviciilor beneficiarilor în cămin social –
centrul de asistență pentru persoane aflate în dificultate

03.01.2019

PO-SCS-03

Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor

03.01.2019

PO-SCS-04

Identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și
neglijență în rândurile beneficiarilor

03.01.2019

PO-SCS-05

Sesizări și reclamații

03.01.2019

Reglementarea activităților de protecție a mediului din cadrul

01.01.2019

PO-SCSPPM-01
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Titlu

Data intrării
în vigoare

serviciului CSPLPPM
PO-SCSPPM-02

Reglementarea activităților de urmărire a contractelor în
cadrul serviciului CSPLPPM Motru

01.01.2019

PO-SCSPPM-03

Eliberarea autorizațiilor de taxi

01.01.2019

PO-SCSPPM-04

Asigurarea controlului comercial

01.01.2019

PO-SCSPPM-05

Monitorizarea serviciilor de utilități publice de interes loca,
organizate ca societăți comerciale

01.01.2019

Organizarea și gestionarea registrului agricol

03.01.2019

PO-SITL-01

Administrarea impozitelor și taxelor locale în cazul
persoanelor fizice

03.01.2019

PO-SITL-02

Administrarea impozitelor și taxelor locale în cazul
persoanelor juridice

03.01.2019

PO-SITL-03

Urmărirea și încasarea prin executare silită a impozitelor și
taxelor locale de la persoane fizice și juridice

03.01.2019

PO-SITL-04

Emiterea și eliberarea certificatelor de atestare fiscală

03.01.2019

PO-SPCLEP-01

Gestionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor – Stare civilă

03.01.2019

PO-SPCLEP-02

Gestionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor – Evidența persoanelor

03.01.2019

PO-SPL-01

Monitorizarea și gestionarea Serviciului Poliția Locală

03.01.2019

IL-SPL-01

Organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii
și liniștii publice

03.01.2019

IL-SPL-02

Predarea-primirea, portul, folosirea întreținerea și asigurarea
securității armamentului și muniției din dotarea polițiștilor
locali

03.01.2019

IL-SPL-03

Folosirea mijloacelor de apărare și intervenție din dotarea
polițiștilor locali

03.01.2019

PO-UATIADC-01

Promovarea documentațiilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD)

03.01.2019

PO-UATIADC-02

Eliberare certificate de urbanism

03.01.2019

PO-UATIADC-03

Eliberare autorizație de construire

03.01.2019

PO-UATIADC-04

Regularizarea taxei autorizației de construire

03.01.2019

Planul de investiții pe buget local derulate în UAT Municipiul
Motru

03.01.2019

PO-SFFRA-01

PO-SUATI-05

În cadrul rapoartele anuale de audit public intern realizate în perioada 2014-2018 nu sunt
semnalate aspecte negative semnificative, pentru eficientizarea activității fiind propuse
măsuri organizatorice și de comunicare:
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→ Conștientizarea permanentă a conducătorului de la toate nivelele pentru înțelegerea
corectă a activității de audit intern, atât în ceea ce privește regulile după care acesta
se desfășoară, dar și modului în care se fructifică cel mai bine această funcție;
→ Organizarea unor grupuri de lucru cu caracter lucrativ pe domenii de activitate:
execuție bugetară, achiziții publice, resurse umane, sistemul contabil, cu scopul
dezvoltării instrumentarului metodologic adecvat (ghiduri, piste de audit, modele
de analiză a riscului) în derularea misiunilor de audit;
→ Organizarea de workshop-uri cu caracter lucrativ, pe domenii de activitate: execuție
bugetară, achiziții publice, resurse umane, sistemul contabil (ghiduri, piste de audit,
modele de analiză a riscurilor) în derularea misiunilor de audit.
Analiza calitativă privind modul de desfășurare a activităților la nivelul instituției este
efectuată pe baza chestionarului adresat angajaților (Anexa PSI). Întrebările reprezentative
pentru acest capitol sunt:
→ Cum apreciați concordanța dintre activitatea pe care o desfășurați și fișa postului?
→ Aveți o înțelegere comună cu superiorii ierarhici / subalternii cu privire la atribuțiile
postului?
→ Care este frecvența evaluării activității dvs.?
→ Sunteți informat cu privire la rezultatele evaluării periodice a activității derulate de
dvs.?
→ Cât de adecvate considerați că sunt procedurile privind evaluarea performanțelor?
→ Cât de clare sunt procedurile interne privind derularea activităților?
→ Alegeți atributul care descrie cel mai bine relațiile de muncă cu colegii dvs.
Majoritatea respondenților consideră că există o bună concordanța dintre activitatea pe
care o desfășoară și fișa postului (figura 6.1).
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Motru,
atribuțiile de serviciu ale funcționarilor publici / personalului contractual se stabilesc prin
fișa postului. Fișa postului se întocmește de către șeful ierarhic direct. Din răspunsurile
formulate de către persoanale chestionate se observă că desfășurarea activităților se
realizează într-un cadru armonios, existând o bună înțelegere între angajați (cu superiorii
ierarhici / subalternii) cu privire la atribuțiile postului (figura 6.2).
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8%

44%

48%

satisfăcătoare
bună
foarte bună

Figura 6.1. Concordanță între activitatea desfășurată și fișa postului.

1% 1% 5%

38%

55%

foarte slabă
slabă
satisfăcătoare
bună
foarte bună

Figura 6.2. Înțelegere cu superiorii / subalternii.

Potrivit răspunsurilor completate, toate persoanele au fost evaluate anual de către
superiorii ierarhici și au fost informate cu privire la rezultatele procesului de evaluare, cu o
singură excepție în cazul unui angajat din cadrul Direcției de Cultură, Activități de Cultură și
Sport pentru Tineret, Sala de Sport.
Aprecierea asupra procedurilor de aplicate pentru evaluarea performanțelor relevă faptul
că 11% dintre angajați (14 cazuri – funcții de execuție, 1 caz – funcție de conducere)
consideră că acestea sunt satisfăcătoare. Calificativele acordate la nivelul întregului
eșantion sunt evidențiate în figura 6.3.
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11%

41%

satisfăcătoare
48%

bune
foarte bune

Figura 6.3. Proceduri privind evaluarea performanțelor.

În ceea ce privește procedurile aplicate pentru derularea activităților, pentru 65% dintre
respondenți sunt clare, iar pentru 26% sunt foarte clare. Ponderea care revine fiecărui
calificativ indicat în chestionar pentru acest subiect este evidențiată în reprezentarea din
figura 6.4.

1% 2%

6%

26%

foarte puțin clare
puțin clare
satisfăcătoare
65%

clare
foarte clare

Figura 6.4. Proceduri privind derularea activităților.

Având în vedere faptul că pentru o bună desfășurare a activităților la nivelul instituției, atât
în cadrul fiecărei structuri, cât și în cazul relațiilor între direcții / servicii / compartimente
trebuie să existe un climat organizațional favorabil colaborării între angajați, în chestionar
a fost formulată o întrebare referitoare la acest subiect.
În 78% dintre cazuri sunt indicate relațiile amiabile. Următoarea categorie în ponderea
răspunsurilor persoanelor chestionate este cea în care angajații manifestă relații cordiale în
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raport cu colegii de serviciu. Relații tensionate sunt declarate de un singur angajat, care
activează în cadrul Direcției de Cultură, Activități de Cultură și Sport pentru Tineret, Sala de
Sport.
6.1.2. Structura de personal
Conform Statului de funcții în vigoare, în total sunt prevăzute 211 posturi (demnitari – 2,
funcții publice – 154, personal contractual – 55), din care sunt ocupate 184 posturi (tabelul
de mai jos).
Tabelul 6.3. Structura posturilor.
Posturi (stat funcții)
Funcție
Ocupate Vacante Total
Demnitari

2

0

2

Secretar

1

0

1

Funcții publice de conducere

10

4

14

Funcții publice de execuție

125

14

139

Administrator public

0

1

1

Funcții contractuale de conducere

1

1

2

Funcții contractuale de execuție

45

7

52

184

27

211

Total

Funcțiile de conducere neocupate corespund structurilor Arhitect Șef, Direcția Economică,
Direcția Tehnică, Direcția Publică de Asistență și Protecție Socială.
Dintre toate acestea se detașează poziția de Arhitect Șef, care este reglementată prin Legea
Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare.
Potrivit cadrului legal, Arhitectul Șef desfășoară o activitate de interes public, ale cărei
scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de
dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, protejarea valorilor de
patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ-teritoriale. De
asemenea, Arhitectul Șef cooperează permanent cu direcțiile de specialitate din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea transpunerii liniilor
directoare de dezvoltare durabilă la nivel național, politicilor sectoriale, programelor
naționale și proiectelor prioritare.
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Având în vedere cele menționate mai sus, se recomandă ocuparea postului de Arhitect Șef
prevăzut în Organigrama Municipiului Motru, care în situația actuală este vacant.
O altă prevedere legislativă care se reflectă în structura de personal a admnistrațiilor
publice locale este Legea Nr. 121/2014 privind eficiența energetică, modificată şi
completată prin Legea Nr. 160/2016, potrivit căreia localitățile cu peste 20.000 de locuitori
au obligația să numească un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare sau să
încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condițiile legii
sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.
Se constată că în Organigrama Municipiului Motru există structura Compartiment Manager
Energetic, însă postul de Manager energetic este vacant.
Cunoscând faptul că eficiența energetică reprezintă unul dintre obiectivele de dezvoltare a
Municipiului Motru, se recomandă efectuarea de demersuri pentru ocuparea postului de
Manager Energetic din Statul de funcții.
Informații referitoare la caracteristicile de vârstă, studii, precum și analiza calitativă
privind instruirea personalului au fost obținute pe baza chestionarului adresat angajaților
(Anexa PSI). Întrebările reprezentative pentru acest capitol sunt:
→ Vârsta dvs. (ani)?
→ Funcția ocupată?
→ Vechimea totală la locul de muncă în cadrul Primăriei Motru (ani)?
→ Ultimele studii absolvite (forma de învățământ)?
→ La câte cursuri de formare profesională ați participat în ultimii 5 ani?
→ Considerați că Primăria vă oferă instruirea (cursuri, formare profesională) necesară
pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor postului dumneavoastră?
→ Cum apreciați nivelul salarial în raport cu activitatea depusă?
Din eșantionul anchetat, 7% reprezintă personal de conducere, iar 93% ocupă posturi de
execuție.
Analizele privind structura personalului pe grupe de vârstă relevă faptul că preponderent
angajații se încadrează în clasele de vârstă 36-45 ani și 46-55 ani (figura 6.5). Un procent
de 17% dintre aceștia urmează să atingă vârsta de pensionare în anii imediat următori,
ceea ce înseamnă că la nivel intern trebuie să se demareze acțiuni privind politica de
personal pentru ocuparea în timp util a posturilor care se vor vacanta prin pensionarea
angajaților.
Structura personalului în funcție de vechimea în cadrul instituției relevă faptul că Primăria
Municipiului Motru beneficiază de personal cu experiență. Încadrarea pe clase de vechime
este prezentată în diagrama din figura 6.6.
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1%
15%

8%

32%

Vârsta
26-35 ani
36-45 ani
46-55 ani
56-65 ani

44%

peste 65 ani

Figura 6.5. Distribuția pe clase de vârstă a personalului.

13%

1%

13%
3%

13%

Vechimea

57%

sub 2 ani
2-5 ani
6-10 ani
11-15 ani
16-20 ani
peste 20 ani

Figura 6.6. Vechimea la locul de muncă a personalului.

Din totalul personalul chestionat, 79% are studii superioare, dintre care pentru 25% din
cazuri masteratul reprezintă ultima formă de învățământ absolvită (figura 6.7).
Referitor la cursurile de formare profesională la care personalul a participat în ultimii 5 ani,
se constată că 33% dintre respondenți nu au urmat astfel de sesiuni de instruire, iar 36%
au participat la un singur curs (figura 6.8).
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Studii

15%
25%

învățământ liceal

6%
4%

învățământ
postliceal
învățământ
superior de scurtă
durată
licență
masterat

50%
Figura 6.7. Studii absolvite de personal.

9%
1%
6%

33%

14%

0
1
2
3
5
37%

peste 5

Figura 6.8. Cursuri de formare profesională urmate de personal.

În condițiile prezentate mai sus privind participarea la cursuri de formare profesională, se
constată coroborarea cu răspunsurile la întrebarea “Considerați că Primăria vă oferă
instruirea (cursuri, formare profesională) necesară pentru îndeplinirea sarcinilor și
obiectivelor postului dumneavoastră?”. Un procent de 55% dintre respondenți consideră că
sunt necesare îmbunătățiri în domeniul formării continue a personalului pentru
îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor posturilor ocupate (figura 6.9).
Referitor la motivarea personalului, se constată că peste 50% dintre respondenți consideră
că nivelul salarial este bun sau foarte bun în raport cu activitatea depusă la locul de muncă.
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16% dintre angajații din grupul țintă sunt nemulțumiți de retribuția financiară lunară, iar
30 de persoane (23%) consideră că nivelul salarial este unul satisfăcător (figura 6.10).

15%

55%
30%

nu
da
sunt necesare
îmbunătățiri

Figura 6.9. Necesitate cursuri de formare a personalului.

10%

1%

15%

23%

foarte slab
slab

51%

satisfăcător
bun
foarte bun

Figura 6.10. Nivel salarial în raport cu activitatea depusă.

În categoria altor informații relevante privind mediul intern la nivelul instituției, au fost
indicate recomandări privind necesitatea intensificării programelor de formare
profesională a angajaților, inclusiv prin asigurarea unor schimburi de experiență în
organizații similare, respectiv dezvoltarea abilităților de lucru în echipă.
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6.1.3. Bugetul local
Forţa economică a unei localități este ilustrată și de bugetul administrat. Acesta este
alimentat din taxele și impozitele locale, care constituie partea cea mai însemnată a
bugetului local, reflectând forţa agenţilor economici locali, la care se adaugă prelevările de
la bugetul de stat și fondurile europene atrase. Impact semnificativ asupra veniturilor
totale încasate de autoritatea publică locală îl are politica fiscal-economică aplicată la nivel
național.
Analizele privind veniturile și cheltuielile anuale aferente UAT Municipiul Motru au fost
realizate pe baza datelor specifice perioadei 2010-2019.
În ultimii ani venitul total a cunoscut o scădere accentuată, în anul 2019 reprezentând
numai 38,6% din valoarea înregistrată în anul 2010 (figura 6.11). La nivelul veniturilor
curente ponderea este 46,5%. Variația descrescătoare este menținută și în estimările
pentru următorii 3 ani, valori publicate în Bugetul local pentru anul 2019, aprobat prin
H.C.L. Nr. 66/2019.

Venituri [Lei]

O evoluție care nu se înscrie în tendința instalată între limitele intervalului de analiză se
observă la nivelul veniturilor aferente anului 2017, când a fost alocată o valoare
suplimentară de 9.389.000 Lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în
vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat a populației (Hotărârea Guvernului României nr. 874/2017).
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Figura 6.11. Variația anuală a veniturilor totale.
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Variație Venit total [Lei]

În general, veniturile definitive depășesc prevederile bugetare inițiale cu sume care
reprezintă până la 27% din valoarea inițială. Excepție a făcut anul 2014, în care s-a
înregistrat reducerea cu 5,18 milioane Lei, ceea ce reprezintă aproximativ 9% din valoarea
inițială. Variația anuală a diferenței între veniturile inițiale și cele definitive este prezentată
în figura 6.12.
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Figura 6.12. Variația anuală a diferenței între Veniturile inițiale și cele definitive.

În medie, cheltuielile curente reprezintă 87,4% din cheltuielile totale înregistrate anual.
Ponderea minimă de 74,8% este specifică anului 2014, iar cea maximă, de 96,4%
corespunde anului 2017. Variația anuală a cheltuielilor efectuate în perioada 2010-2019 și
a celor estimate pentru perioada 2020-2022 este prezentată în figura 6.13.
În figura 6.14 sunt reprezentate valorile cheltuielilor anuale specifice componentelor care
formează cheltuielile curente. Se observă că principalul consumator al resurselor financiare
este personalul angajat în cadrul instituției. Cheltuielile de personal reprezintă în medie
56,6% din cheltuielile curente, respectiv 49,5% din cheltuielile totale efectuate la nivel
local.
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Figura 6.13. Variația anuală a cheltuielilor totale.
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Figura 6.14. Variația anuală a cheltuielilor curente – componente principale.
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Pondere din total, %

Variația anuală a ponderii cheltuielilor de personal din total cheltuieli este evidențiată în
figura 6.15 (seriile 1 și 2). Se observă că valoarea minimă a cheltuielilor de personal este
atinsă în anul 2019, când această categorie reprezintă 41,6% din cheltuielile curente,
respectiv 34,8% din cheltuielile totale.
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Figura 6.15. Ponderea cheltuielilor de personal.

Reducerea cheltuielilor de personal este generată de unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene aduse prin
Ordonanța de Urgență nr. 90 din 6 decembrie 2017. Astfel, începând cu anul 2018, pentru
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariile,
sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, se asigură din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Educației Naționale.
În situația în care în cadrul analizei nu se consideră cheltuielile aferente salariilor din
învățământ (figura 6.15 – seriile 3 și 4), se observă că începând cu anul 2015 s-a înregistrat
creșterea semnificativă a ponderii cheltuielilor pentru salarizarea personalului
administrativ, de la 20,9% din totalul cheltuielilor curente în anul 2014, la 58,1% în anul
2018. În anul 2019 au fost estimate reduceri ale acestui indicator, astfel încât cheltuielile de
personal reprezintă 41,6% din totalul cheltuielilor curente.
O altă componentă cu valoare substanțială este cea a cheltuililor pentru bunuri și servicii,
care reprezintă, în medie, aproximativ 26% din totalul cheltuielilor curente.
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Cheltuieli [Lei]

Categoria cheltuielilor pentru asistență socială este marcată de o creștere accentuată
instalată începând cu anul 2015. În figura următoare este evidențiată variația anuală a
cheltuielilor din această categorie. Valoarea minimă a fost înregistrată în anul 2013
(306.084 Lei), iar cea maximă corespunde anului 2019 (1.300.100 Lei). În ultimii 2 ani
această categorie de cheltuieli reprezintă 4,9% din cheltuielile curente.
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Figura 6.16. Cheltuieli de asistență socială.

Începând cu anul 2018, se remarcă efectuarea de cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din
surse externe nerambursabile aferente exercițiului financiar 2014-2020. În anul 2019
acestea reprezintă 12.4% din totalul cheltuielilor curente planificate(3.326.910 Lei).

6.1.4. Proiecte cu finanțare externă
În scopul atingerii obiectivelor strategice propuse prin documentațiile elaborate la nivelul
Municipiului Motru, au fost implementate o serie de proiecte pentru care a fost obținută
finanțare externă nerambursabilă. Principala sursă de finanțare a fost POR 2007-2013.
Proiectele finanțate prin acest program au valoarea totală de 16,5 milioane lei, din care
contribuția susținută din bugetul local este de 2,5 milioane lei (aproximativ 15,5% din
valoarea totală a proiectelor). Suplimentar, în perioada analizată a mai fost implementat un
proiect major în domeniul infrastructurii de alimentare cu apă, a cărui finanțare a fost
asigurată prin Programul integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în
localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori.
În tabelul de mai jos sunt prezentate sintetic proiectele cu finanțare externă implementate
în ultimii 10 ani.
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Tabelul 6.4. Proiectele cu finanțare externă implementate în ultimii 10 ani.
Titlu proiect

MODRNIZARE
REȚELE
STRADALE
ZONA L-uri + Muri Jud. Gorj

MODERNIZARE
REȚELE
STRADALE
ZONA T-URI

MODERNIZARE
REȚELE
STRADALE
ZONA ALEEA
MUNCII - BL.
B1G - B2G - J2 J5 (ZONA H-URI)

SISTEM DE
SUPRAVEGHERE
VIDEO ÎN
MUNICIPIUL
MOTRU

Obiectiv
Obiectivul general al
proiectului a vizat
creșterea calității
vieții locuitorilor
Municipiului Motru
prin reabilitarea
infrastructurii urbane,
creșterea atractivității
orașului pentru
mediul economic și
implicit creșterea
numărului locurilor
de muncă.
Modernizarea tuturor
rețelelor de străzi din
zona blocurilor T,
respectiv intervenții
asupra străzilor
(amenajare carosabil
existent și carosabil
nou), amenajare
parcaje existente și
parcaje noi,
amenajare alei
pietonale;
- Amenajare spații
verzi;
- Reabilitare
canalizare pluvială;
- Realizare
semaforizare.
Regenerarea zonei de
acțiune urbană din
cadrul Municipiului
Motru cu impact
asupra dezvoltării în
zonă prin creșterea
calității vieții și
crearea de noi locuri
de muncă în orașul
Motru, prin
reabilitarea
infrastructurii urbane.
Obiectivul general al
proiectului a fost
creșterea siguranței și
prevenirea
criminalității pe raza
Municipiului Motru.
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Perioada de
implementare

Sursa de
finanțare

Valoarea totală (lei)
Finanțare
Contribuție
externă
proprie

31.12.2011 31.12.2013

POR 20072013. AXA 1 și
buget local

3.328.507,28

67.928,72

30.12.2011 31.12.2013

POR 20072013. AXA 1 și
buget local

2.704.603,04

55.195,96

30.12.2011 31.12.2013

POR 20072013. AXA 1 și
buget local

2.358.069,14

48.123,86

30.12.2011 31.12.2013

POR 20072013. AXA 1 și
buget local

1.340.493,00

27.357,00
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Titlu proiect

REABILITARE
CĂMIN SOCIAL CENTRU DE
ASISTENȚĂ
PENTRU
PERSOANE
AFLATE ÎN
DIFICULTATE

AMENAJARE
ZONA DE
AGREMENT
”ȘTRAND” ÎN
MUNIICPIUL
MOTRU, JUD.
GORJ

Reabilitare cu
apă potabilă și
rețea de
distribuție sate
aparținătoare
Municipiului
Motru,
Stație de
epurare
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Obiectiv
Realizarea unui
Centru de Asistență
pentru persoanele
aflate în dificultate
care să asigure
servicii prompte prin
îmbunătățirea
capacității
operaționale și
reducerea timpilor de
răspuns la solicitările
cetățenilor aflați în
dificultate.
Îmbunătățirea
infrastructurii de
agrement din zona
Motru, în scopul
creării de noi locuri
de muncă,
îmbunătățirii stării de
sănătate a populației
tinere, creșterii
numărului de turiști, a
duratei medii a
sejurului și
valorificării
patrimoniului cultural
și natural specific
zonei Motru – zonă
dezavantajată din
punct de vedere
economic și social.

-

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

Perioada de
implementare

Sursa de
finanțare

Valoarea totală (lei)
Finanțare
Contribuție
externă
proprie

28.08.2014 29.12.2015

POR 20072013. AXA 1 și
buget local

1.942.130,39

39.635,31

10.02.201210.08.2014

POR 20072013 AXA
PRIORITARĂ 5
DEZVOLTAREA
DURABILĂ ȘI
PROMOVAREA
TURISMULUI și
bugetul local

2.322.420,50

2.322.420,50

-

Program
guvernamental
- program
integrat de
reabilitare a
sistemelor de
alimentare cu
apă și
canalizare a
stațiilor de
tratare a apei
potabile și
stațiilor de
epurare a
apelor uzate în
localitățile cu o
populație de
până la 50.000
de locuitori

12.727.000

3.589.000
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Titlu proiect

Amenajare
(realizare) și
dotare cu
mobilier urban
Parc Minerul
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Obiectiv

Sursa de
finanțare

Perioada de
implementare

Îmbunătățire a
calității mediului prin
realizare de spații
verzi în localități.

-

Programul
național de
îmbunătățire a
calității
mediului prin
realizare de
spații verzi în
localități

Valoarea totală (lei)
Finanțare
Contribuție
externă
proprie

1.209.626,15

206.632,08

În exercițiul financiar curent Municipiul Motru are în implementare proiecte în valoare de
48,9 milioane Lei în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv în
valoare de 4,1 milioane Lei în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020. Cofinanțarea susținută din bugetul local este de 3,2 milioane Lei (aproximativ
6% din valoarea totală a proiectelor). La acestea se adaugă un proiect care se află în faza de
evaluare pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin Programului Operațional
Regional 2014-2020.
O altă sursă de finanțare accesată în această perioadă de programare este Programul
Național de Dezvoltare Locală (PNDL), susținut din fonduri de la Bugetul de Stat. În cadrul
PNDL, Municipiul Motru a obținut finanțare în valoare de 965.600 Lei.
Centralizarea proiectelor aflate în implementare / depuse pentru obținerea de finanțare
nerambursabilă este prezentată în tabelul următor. Proiectele aflate în diferite faze de
implementare corespund obiectivelor de dezvoltare urbană din domeniile infrastructură,
sănătate, mobilitate, cultură, educație, asistență socială și capacitate instituțională.
Tabelul 6.5. Proiectele cu finanțare externă aflate în implementare.
Titlu proiect

MODERNIZARE,
EXTINDERE ȘI
DOTARE
INFRASTRUCTURĂ
AMBULATORIU DIN
CADRUL
SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRU

ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII VIEȚII ÎN
MUNICIPIUL
MOTRU

Obiectiv
Obiectivul general al
proiectului: investițiile
pentru îmbunătățirea
serviciilor de asistență
medicală în cadrul
ambulatoriului integrat
al Spitalului Municipal
Motru, investiții ce vor
contribui la acces sporit
la servicii de îngrijire
primară a persoanelor
sărace și celor din zone
cu acces redus.
1. Construire bloc de
locuințe sociale pe
Calea Tismanei nr. 13A,
Motru;
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Perioada de
implementare

Sursa de
finanțare

Valoarea totală (lei)
Finanțare
externă

Contribuție
proprie

17.07.201928.02.2022

POR 20142020 AXA
8.1 și
bugetul local

9.569.792,36

1.676.323,60

01.07.2018 30.11.2021

POR 20142020 AXA
13 și bugetul
local

13.961.472,42

284.928,01
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Titlu proiect

REABILITARE
TERMICĂ A CASEI
DE CULTURĂ
MOTRU

MOBILITATE
URBANĂ DURABILĂ
ÎN MUNICIPIUL
MOTRU

CONSOLIDAREA
CAPACITĂȚII
ADMINISTRATIVE A
UAT MUNICIPIUL
MOTRU
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Obiectiv
2. Modernizarea Aleilor
Violetei, Castanului,
Ghiocelului, Griviței,
Pinului, Caisului,
Lămâiței, Crizantemei,
platforma complex
mijloc.
1. Reabilitarea termică
a clădirii și instalațiilor
aferente acesteia într-o
perioadă de doi ani de
la semnarea
contractului de
finanțare (instalația apă
caldă consum, instalația
de iluminat, instalația
de încălzire);
2. Creșterea gradului de
confort al persoanelor
care vor participa la
evenimente în clădirea
reabilitată termic și
care își desfășoară
activitatea în aceasta, în
primul an de
durabilitate a
investiției.
Crearea unui sistem de
transport eficient,
ecologic și modern care
să asigure o acoperire
la nivel urban și care să
determine reducerea
emisiilor de CO2 și
îmbunătățirea
accesibilității
modurilor de transport
prietenoase cu mediul.
Obiectiv specific 1:
Elaborarea Strategiei
de dezvoltare locală a
UAT Municipiul Motru
pe perioada 20212027, a Planului
Strategic Instituțional
al Municipiului Motru
pe perioada 20202021;
Obiectiv specific 2:
Implementarea unei
soluții informatice
privind simplificarea
procedurilor
administrative și
reducerea birocrației
pentru cetățeni și
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Perioada de
implementare

Sursa de
finanțare

Valoarea totală (lei)
Finanțare
externă

Contribuție
proprie

30.11.2017 30.01.2021

POR 20142020 AXA
3.1 și
bugetul local

2.413.806,32

788.858,22

25.09.2019 –
25.09.2021

POR/2017/
3/3.2/1/7
REGIUNI și
buget local

19.825.697,41

404.606,06

20.12.2018 20.05.2021

POCA 20142020 (CP10)
și buget
local

3.532.267,61

72.087,09
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Titlu proiect

PERFORMANȚĂ ȘI
CALITATE ÎN
ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ LOCALĂ
DIN MUNICIPIUL
MOTRU

REABILITARE ȘI
DOTARE COLEGIUL
TEHNIC MOTRU
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Obiectiv
retrodigitalizarea
documentelor din
arhiva UAT Municipiul
Motru
Obiectiv specific 3:
Dezvoltarea abilităților
personalului din cadrul
UAT Municipiul Motru.
Obiectiv specific 1:
Implementarea unui
sistem unitar de
management al calității
și performanței (în
conformitate cu Planul
de acțiune pentru
prioritizarea și
etapizarea
implementării
managementului
calității) la nivelul UAT
Municipiul Motru și
realizarea unui schimb
de experiență între
personalul din
instituția publică
beneficiară a
proiectului și autorități,
organisme, organizații
publice naționale;
Obiectiv specific 2:
Dezvoltarea abilitaților
unui număr de 40
participanți din cadrul
UAT Municipiul Motru
în domeniile
implementării
sistemelor de
management al calității
(CAF, ISO), control
managerial intern,
politici publice locale.
Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale prin
creșterea investițiilor
în educație și formare,
inclusiv în formare
profesională. Astfel, se
vor moderniza și dota:
clădirea școlii, cantina,
căminul de elevi,
atelierul școlii, sala de
festivități, care fac
parte din campusul
școlar al Colegiului
Tehnic Motru.
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Perioada de
implementare

Sursa de
finanțare

Valoarea totală (lei)
Finanțare
externă

Contribuție
proprie

13.06.2018 13.10.2019

POCA 20142020 (CP6)
și buget
local

411.065,90

8.389,10

Proiect aflat în
faza de
evaluare

POR/2017/
10/10.2/7
REGIUNI și
buget local

9.470.104,01

193.267,47
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Titlu proiect
REABILITARE SI
DOTARE
GRADINITA NR.7
MOTRU
REABILITARE SI
DOTARE SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1
MOTRU
REABILITARE SI
DOTARE
GRADINITA CU
PROGRAM
PRELUNGIT NR. 1
MOTRU
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Valoarea totală (lei)

implementare

Sursa de
finanțare

Realizarea de lucrări de
reabilitare și achiziția
de dotări

2017 - 2020

PNDL

245.000,00

Realizarea de lucrări de
reabilitare și achiziția
de dotări

2017 - 2020

PNDL

269.800,00

Realizarea de lucrări de
reabilitare și achiziția
de dotări

2017 - 2020

PNDL

450.800,00

Obiectiv

Perioada de

Finanțare
externă

Contribuție
proprie

Analizând obiectivele proiectelor contractate și perioada de desfășurare a acestora, se
constată că planificarea proiectelor a fost realizată astfel încât să se creeze cadrul
instituțional necesar pentru implementarea acțiunilor majore de infrastructură finanțate
prin Programul Operațional Regional și Programul Național de Dezvoltare Locală.
În figura de mai jos este prezentată relaționarea dintre proiecte.
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Figura 6.17. Relaționarea între proiectele implementate prin diferite programe de finanțare.

6.1.5. Puncte forte și puncte slabe
Analiza cu privire la punctele forte şi punctele slabe ale instituției realizată pe baza
chestionarului adresat angajaților (Anexa PSI) relevă următoarele:
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→ Aspecte pozitive – cei mai mulți respondenți au menționat cooperarea,
comunicarea și transparența. Alte aspecte pozitive în opinia angajaților sunt:
implicare, condiții bune de muncă, înțelegere și sprijin din partea conducerii,
legalitate, corectitudine, promptitudine, stabilitate, imparțialitate;
-

Aspecte negative – principalele aspecte negative menționate de către angajați sunt:
dotarea foarte slabă / necorespunzătoare din punct de vedere al mijloacelor și
accesoriilor / echipamentelor electronice, spațiul de lucru insuficient, fonduri
insuficiente pentru realizarea obiectivelor, lipsa unui spațiu necesar arhivării
documentelor, suport juridic defectuos în legătură cu natura serviciului.

6.1.6. Implicarea Grupului de Management
Analiza mediului intern a fost realizată în prima întâlnire a Grupului de Management
(figura 6.18). Totodată, cu această ocazie au fost clarificate aspecte privind conținutul
chestionarului pe care membrii Grupului de Management, prin intermediul Subgrupurilor
tehnice de lucru, l-au adresat personalului din subordine.

Figura 6.18. Reuniunea Grupului de Management – analiza situației actuale.

Stabilirea mandatului, adoptarea viziunii de dezvoltare și a valorilor comune au fost
realizate în cadrul unei întâlniri extinse, la care au participat atât membrii Grupului de
Management, cât și reprezentanți ai Subgrupurilor tehnice de lucru.
Totodată, cu ocazia acestei reuniuni au fost analizate rezultatele chestionarelor, la care au
răspuns majoritatea angajaților.
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Figura 6.19. Reuniunea Grupului de Management – adoptarea viziunii de dezvoltare.
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6.2. Analiza mediului extern

Analiza mediului extern este realizată pe cadrul PESTLE, care are în vedere influenţele
externe generate de mediul Politic, Economic, Social, Tehnologic, Legislativ (inclusiv de
politici publice) și de Mediu (Environment), care au un impact direct sau indirect asupra
instituţiei. Analiza vizează, în principal, mediul în care instituţia operează, sesizând toate
elementele conjuncturale ale acestuia.
Tabelul 6.6. Analiza mediului extern.
Mediul

Factor de influență

Descrierea impactului

Dependența de politic

Primăria Municipiului Motru se organizează și
funcționează în temeiul principiilor descentralizării,
autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice.
Cu toate acestea, veniturile și activitatea Primăriei
Municipiului Motru sunt influențate de acțiunile
autorităților publice centrale. Din acest motiv, se
apreciază că buna colaborare interinstituțională este
esențială pentru derularea și implementarea celor
mai bune decizii în vederea îndeplinirii misiunii
instituției.

Influențe politice la nivel
județean, central

Influențele politice directe sau indirecte pun în
dificultate activitățile desfășurate de Primăria
Municipiului Motru.

Politic

Lipsa unei înțelegeri la nivelul
clasei politice privind
importanței investițiilor și
alocarea fondurilor necesare
pentru realizarea acestora
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Neînțelegerile clasei politice cu privire la importanța
realizării investițiilor îngreunează procesul de
modernizare și implementare a programelor
strategice de dezvoltare. Investițiile joacă un rol
important în dezvoltarea Municipiului Motru
întrucât contribuie la dezvoltarea progresivă a
orașului, efectele realizării acestor investiții fiind
reflectate într-un orizont mare de timp.
În acest sens, este important să existe dialog
permanent și bună colaborare între autoritățile
locale și cele județene sau alte instituții cheie (cum ar
fi, spre exemplu, Camera de Comerț și Industrie) care
pot face posibile dezvoltarea de noi parteneriate și
atragerea de investiții în localitate.
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Factor de influență

Descrierea impactului

Instabilitate politică

Lipsa unei continuități și a coerenței în
implementarea diferitelor strategii stabilite sau
însușite de Primăria Municipiului Motru. Din acest
motiv este recomandabil ca proiectele începute să fie
duse la bun sfârșit, indiferent de schimbările produse
la nivelul clasei politice.

Politici economice instabile /
incoerente

Modificările generate de unele măsuri fiscal –
bugetare aplicate recent au condus la scăderea
veniturilor înregistrate de Primăria Municipiului
Motru, ceea ce în final se transpune, fie într-un
dezechilibru la nivel bugetar prin existența unor
cheltuieli de funcționare mai mari decât veniturile
obținute, fie prin reducerea cheltuielilor de
funcționare și dezvoltare a Municipiului Motru.
Existența unor politici economice instabile /
incoerente conduc la crearea unui mediu economic
neprielnic pentru investitori la nivel local.

Contextul economic naţional

Politicile economice şi
monetare, cursul valutar leu –
euro, inflaţia

Este necesară accelerarea atragerii de investiții la
nivel local și, în acest sens, trebuie vizată revizuirea
legislației în vederea asigurării unui cadru adecvat
de pregătire și implementare a investițiilor.
Modificarea strategiilor / programelor în funcţie de
prevederile noilor politici economice şi monetare.
Stabilitatea monedei europene reprezintă un factor
pozitiv în realizarea proiectelor.
Multiplele proiecte de investiții economice și
presiunea diferitelor proiecte de investiții pun
uneori în dificultate aplicarea reglementărilor, a
planurilor și strategiilor care țin de dezvoltarea
armonioasă a localității.

Economic
Presiunea intereselor
economice și prevalența
acestora față de interesul
public
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Pentru diminuarea acestui efect, se impune
realizarea acelor investiții care sunt înconcordanță
cu planurile și strategiile de dezvoltare ale
Municipiului Motru prin alinierea intereselor
economice ale diferitelor entități private la cele ale
Municipiului Motru. Această aliniere a intereselor
mediului privat (unde primează interesul personal,
bazat pe profit) cu interesele sectorului public (unde
primează interesul public local, bazat pe nevoia de
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Plan Strategic Instituțional al Municipiului Motru

Descrierea impactului
satisfacere a necesităților cetățeanului) se poate
realiza doar printr-un dialog deschis și permanent
între cele două entități. Colaborarea poate fi reciproc
avantajoasă dacă sunt alese cele mai bune soluții,
care să respecte interesele ambelor entități.
Finanțări europene și acordare de granturi în
vederea dezvoltării mediului economic, mai ales
pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în
vederea creării de noi locuri de muncă.

Politicile monetare europene

Atragerea de finanțări conduce la creșterea
veniturilor la bugetul local prin creșterea numărului
de persoane angajate, coroborat totodată cu
reducerea
cheltuielilor
acordate
pentru
indemnizațiile de ajutor de șomaj și / sau sociale.
O rată de absorbție a fondurilor europene mai
scăzută și reducerea efectelor benefice, din punct de
vedere economic, asupra localității ca urmare a
capacității insuficiente a structurilor implicate în
gestionarea proiectelor.

Nivelul salarizării scăzut

Deși au fost făcute eforturi în ultimii ani privind
nivelul de salarizare, în continuare sunt posturi în
cadrul Primăriei Municipiului Motru pentru care
nivelul de salarizare este scăzut, ceea ce nu permite
atragerea de specialiști și nici nu contribuie la
motivarea corespunzătoare a angajaților din cadrul
instituției.
Un nivel al salarizării considerat inechitabil,
nestimulativ și care nu este corelat cu mediul extern
conduce la distorsiuni în cadrul instituției, astfel
încât în mod real cheltuielile instituției cresc.

Social

Bugete neechilibrate

Neasigurarea surselor de finanțare necesare
derulării programelor multianuale conduce la
întârzieri sau chiar sistări ale investițiilor.

Structura social și
demografică

Se observă o tendință generală de migrare a forței de
muncă calificată către alte țări mai dezvoltate din
punct de vedere economic, capabile să asigure un
venit mai bun. Accentuarea fenomenului de migrare
produce efecte nefavorabile în ceea ce privește
dezvoltarea orașului și implicit în bugetul instituției.
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Descrierea impactului
Stoparea fenomenului de migrare poate fi posibilă
prin atragerea de investiții străine și prin
dezvoltarea continuă și sustenabilă a orașului.

Stereotipuri cu privire la
nivelul de pregătire
profesională și capacitatea
administrativă a instituției
Implicare scăzută a
cetăţenilor, societăţii civile,
mediului de afaceri şi a
partenerilor sociali în
identificarea nevoilor reale şi
evaluarea serviciilor oferite
acestora

Primăria Municipiului Motru se confruntă, la fel ca
celelalte instituții publice locale, cu o anumită lipsă
de credibilitate atât în relația cu beneficiarii, cât și în
relația cu partenerii, generată de preconcepții
privitoare la eficiența sistemului instituțional public.
Insuficientă corelare a noilor politici și programe
guvernamentale cu nevoile beneficiarilor /
cetățenilor (în lipsa feedback-ului și cooptării în
design-ul noilor politici și programe).

Dezvoltarea continuă a
tehnologiei într-un ritm alert

Dezvoltare continuă într-un ritm alert a tehnologiei
aduce cu sine necesități de instruire permanentă a
personalului pentru utilizarea noilor echipamente și
aplicații, care de cele mai multe ori sunt procurate cu
întârziere.

Lipsa personalului specializat
în utilizarea resurselor
tehnologice

Numărul redus al personalului calificat și cu abilități
solide în vederea utilizării și întreținerii eficiente a
sistemului IT din administrația publică, poate genera
blocaje funcționale. Un alt efect asociat acestui factor
este reprezentat de faptul că în multe cazuri
capacitatea infrastructurii IT este utilizată în
pondere redusă.

Tehnologic

Accesibilizarea
relației
administrația locală.

Dotări și infrastructură IT

Legislativ

Schimbări legislative
frecvente și reconfigurarea
priorităţilor la nivel naţional

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

dintre

cetățean

și

Soluțiile IT în domeniul guvernanță locală și smart
city pot gestiona o serie de date și informații care să
faciliteze rezolvarea problemelor cetățenilor. În
același timp permit creionarea comportamentului și
nevoilor cetățenilor, aspect care permite autorității
publice locale să ia decizii în scopul satisfacerii
nevoilor locuitorilor.
Transpunerea directivelor CE în legislația națională
necesită eforturi suplimentare la nivelul autorităților
publice locale, care nu au suficientă capacitate
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Descrierea impactului
efectivă de implementare.
Priorităţi la nivel naţional în continuă schimbare.
Lipsa unei coordonări reale şi eficiente; comunicare
deficitară interinstituțională, la nivelul administrației
româneşti.

Promovarea proiectelor de
acte normative în detrimentul
documentelor de politici
publice, la nivelul
administrației publice
centrale

Fundamentarea limitată, fără o analiză reală a
impactului deciziilor factorilor politici din
administrația publică centrală.

Modificarea priorităţilor în funcţie de apariţia unor
situaţii de calamităţi sau catastrofe naturale.
Catastrofe naturale
Mediu
Necesitatea respectării
normelor UE şi a obligaţiilor
asumate la nivel naţional
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Pierderea de date şi/ sau blocarea întregii activităţi a
instituției în caz de calamități majore (de exemplu,
cutremur).
Strategiile şi programele promovate de Municipiul
Motru trebuie să aibă în vedere în permanenţă şi să
se conformeze prevederilor și obligațiilor existente
la nivel național și internaţional în domeniu.
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7. OBIECTIVE STRATEGICE
În scopul atingerii viziunii de dezvoltare a instituției, se identifică următoarele obiectivele
strategice, aliniate celor cinci obiective de politică specificate în propunerea de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională pentru perioada 20212027 (figura 7.1):
→ Dezvoltare inteligentă
Dezvoltare inteligentă la nivel local prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
→ Eficiență energetică
Mediu urban verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris
și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea
schimbărilor climatice
→ Conectivitate
Îmbunătățirea conectivității cu rețele strategice de transport și digitale
→ Dezvoltare socială
Realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de
muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la
sistemul de sănătate
→ Planificare participativă
Sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane
durabile
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Municipiul Motru un model de bună
guvernare, cu o
administrație
publică eficienă,
transparentă,
receptivă la nevoile
societății, în care
cetățeanul va fi
partenerul
administrației!

Figura 7.1. Obiectivele strategice.
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B. COMPONENTA DE BUGET

https://www.poca.ro/
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1. PROGRAME BUGETARE
Componenta de programare bugetară reprezintă cea de-a doua etapă a procesului de
elaborare a Planului Strategic Instituțional, în care se urmărește stabilirea conexiunii între
planificarea politicilor publice şi elaborarea bugetului şi între direcţiile de acţiune stabilite
prin componenta de management şi cele asociate programelor bugetare.
Obiective strategice
I. Dezvoltare
inteligentă

II. Eficiență
energetică

III.
Conectivitate

IV. Dezvoltare
socială

V. Planificare
participativă

Programe bugetare
1. Promovarea unui management organizațional la nivelul administrației publice
locale care să asigure guvernanță inteligentă, integratoare și transparentă
2. Sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice și în sectorul rezidențial
3. Creșterea conectivității și accesibilității rețelei de transport
4. Consolidarea unui învățământ dinamic și atractiv, adaptat cerințelor pieței
muncii, vector al dezvoltării inteligente
5. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
6. Asigurarea unui nivel ridicat al calității mediului urban prin planificare coerentă,
transparentă, participativă
Prin program de înțelege un set de măsuri aflate sub autoritatea unei instituții, care
urmărește atingerea unor rezultate ale unor obiective strategice.
Conținutul unui program instituțional reflectă legătura dintre politici și buget, la nivelul
primăriei. Scopul programelor existente la nivelul instituției este acela de a permite
alocarea de bugete pe obiectivele strategice și de a facilita monitorizarea indicatorilor de
performanță.
În continuare este prezentată descrierea succintă a programelor bugetare propuse.
SIGMA MOBILITY ENGINEERING
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Programul 1
Titlul

Promovarea unui management organizațional la nivelul
administrației publice locale care să asigure guvernanță
inteligentă, integratoare și transparentă
În Strategia pentru consolidarea capacității administrației
publice 2014 - 2020 este subliniat faptul că există o preocupare
tot mai mare, atât la nivelul Guvernului României, cât și la
nivelul Comisiei Europene, cu privire la modernizarea
administrației publice și la crearea capacității necesare ca
aceasta să-și îndeplinească în mod eficient rolul de facilitator al
dezvoltării socio-economice a României.
Administrația publică are nevoie de un cadru instituțional
eficient pentru a răspunde nevoilor sociale, economice și civice
ale populației. În mod curent, capacitatea instituțională este
definită prin următoarele criterii: structuri instituționale,
administrative și manageriale, baza materială, resurse umane.

Descrierea
programului

Statele europene s-au angajat în consolidarea capacității
instituționale și administrative pentru a umple golurile din
administrația publică tradițională și pentru a o apropia de
societate. Astăzi, administrația publică locală are nevoie de
practici moderne de management pentru a satisface nevoile
comunităților locale și a permite reprezentanților societății
civile și cetățenilor să participe la elaborarea de politici.
În acest sens, în procesul continuu de construire a unei
administrații publice eficiente, strategiile de reformă ale
administrației publice vizează identificarea măsurilor de
asigurare a modernizării administrației publice pentru
optimizarea procesului de luare a deciziilor, a îmbunătățirii
managementului organizațional la nivelul administrației
publice locale care să asigure guvernanță inteligentă,
integratoare și transparentă.

Domeniul de politici
publice

Consolidarea capacității instituționale
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Obiectivele
programului

▪

Adaptarea structurii și mandatului administrației la
nevoile cetățenilor și la posibilitățile reale de finanțare

▪

Implementarea unui management performant în
administrația publică

▪

Debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul
de afaceri și administrație

▪

Consolidarea capacității administrației publice de a
asigura calitatea și accesul la serviciile publice

▪

Structură și mandat al administrației adaptate la nevoile
cetățenilor și la posibilitățile reale de finanțare
Țintă: creșterea valorilor indicatorului

▪

Management performant în administrația publică
Țintă: creșterea valorilor indicatorului

Indicatori de rezultat

▪

Proceduri de lucru cu cetățenii, mediul de afaceri și în
interiorul administrație debirocratizare și simplificate
Țintă: creșterea valorilor indicatorului

▪

Administrație publică capabilă să asigure servicii publice
de calitate și accesibile
Țintă: creșterea valorilor indicatorului
Anul

Sursa de finanțare

Finanțare externă
nerambursabilă (Lei)

Buget local (Lei)

2020

1.650.000

33.000

2021

1.500.000

30.000

Managerul (responsabilul) de program:
Șef Serviciu, Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe
şi Proiecte Comunitare: Ing. PĂUN Marian
Macanismul de
implementare

Factori critici de succes / condiții cheie:
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▪

Respectarea condițiilor impuse de programele de
finanțate externă pe perioada de implementare a
proiectelor care vor contribui la atingerea obiectivului
strategic căruia îi răspunde programul.
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Programul 2
Titlul

Sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice și în sectorul
rezidențial
Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon și creșterea
eficienței energetice constituie coordonatele-cheie ale Strategiei
Europeane privind Uniunea Energiei.

Descrierea
programului

România este angajată în efortul comun european de
implementare a acțiunilor aferente Uniunii Energiei. Pentru
România rămân prioritare măsurile de întărire a securității
energetice a Europei, de atingere a obiectivelor pe termen lung în
domeniul energiei și schimbărilor climatice și de realizare a unei
piețe energetice integrate și funcționale. Prin Legea Nr. 121 din
18 iulie 2014 privind eficienţa energetică, România a asumat
obiectivul de reducere a consumului de energie cu 19% până în
anul 2020. Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv
strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei
majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu
energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea
resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră.
Politica naţională de eficienţă energetică este parte integrantă a
politicii energetice a statului şi urmăreşte:
▪
▪
▪

▪

▪

Domeniul de politici
publice

eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei
energetice;
promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a
instrumentelor financiare pentru economia de energie;
educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra
importanţei şi beneficiilor aplicării măsurilor de
îmbunătăţire a eficienţei energetice;
cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii,
furnizorii, distribuitorii de energie şi organismele publice
în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica
naţională de eficienţă energetică;
promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în
domeniul utilizării eficiente a energiei.

Politica de eficiență energetică
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▪

▪
Obiectivele
programului
▪

▪
▪

Introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată,
a sistemelor moderne de măsurare şi control, precum şi a
sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea,
evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea
consumurilor energetice;
Promovarea utilizării la consumatorii finali a
echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct de vedere
energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;
Reducerea impactului asupra mediului al activităţilor
industriale şi de producere, transport, distribuţie şi
consum al tuturor formelor de energie;
Aplicarea principiilor moderne de management energetic;
Acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile
legii.

▪

Consumul de energie finală în clădirile publice
Țintă: reducerea valorilor indicatorului

▪

Consumul de energie finală în clădirile rezidențale
Țintă: reducerea valorilor indicatorului

▪

Consumul de energie finală asociat funcționării utilităților
publice la nivel local
Țintă: reducerea valorilor indicatorului

▪

Pasageri transportați în transportul public urban în
România (nr. pasageri)
Țintă: creșterea valorilor indicatorului

▪

Emisii gaze cu efect de seră (GES) provenite din
transportul rutier
Țintă: reducerea valorilor indicatorului

Indicatori de rezultat

Anul
Sursa de finanțare

Finanțare externă
nerambursabilă (Lei)

Buget local (Lei)

2020

7.700.000

230.000

2021

7.700.000

240.000

Managerul (responsabilul) de program:
Șef Serviciu, Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe
şi Proiecte Comunitare: Ing. PĂUN Marian
Macanismul de
implementare

Factori critici de succes/ condiții cheie:
▪ Respectarea condițiilor impuse de programele de
finanțate externă pe perioada de implementare a
proiectelor care vor contribui la atingerea obiectivului
strategic căruia îi răspunde programul.
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Programul 3
Titlul

Creșterea conectivității și accesibilității rețelei de transport
Transporturile sunt indispensabile dezvoltării relaţiilor
economice. Accesul dificil (exprimat în timp şi cost) spre arealele
cu funcţiuni economice sau rezidenţiale conduce la reducerea
atractivității mediului urban, atât pentru mediul de afaceri cât şi
pentru populaţie.

Descrierea
programului

Domeniul de politici
publice

Politica în domeniul transporturilor urmărește promovarea unor
servicii de transport eficace și sigure, dar și responsabile sub
aspectul protecției mediului și al implicațiilor sociale. Aceasta
cuprinde toate modurile de transport şi reglementează aspecte
punctuale. În 2011 Comisia Europeană a lansat un nou exerciţiu
vizionar – Carte Albă privind viitorul politicii de transport la
orizontul 2050, care pune accent pe sustenabilitate (reducerea
impactului asupra mediului – transportul consumă circa 30% din
energia generată în UE) şi continuarea liberalizării. Aceasta
stabileşte obiective ambiţioase privind reducerea dependenţei
Europei de importurile de petrol, îmbunătăţirea mediului,
scăderea numărului accidentelor şi reducerea semnificativă a
emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste obiective trebuie
încadrate în contextul unei creşteri continue a cererii de
transport, al diferenţelor în ceea ce priveşte evoluţia modurilor
de transport, al schimbărilor demografice şi al slăbirii capacităţii
de investiţii a autorităţilor publice. ”Cartea albă privind
transportul competitiv şi durabil”, răspunde principalelor
provocări cu care se va confrunta Uniunea Europeană în
următoarele decenii în domeniul transporturilor. Astfel, Cartea
Albă devine baza de fundamentare a viitoarelor documente de
politici publice în domeniul transporturilor, cât şi a actualizării
documentelor strategice şi monitorizării obiectivelor dezvoltării
durabile în acest domeniu.

Politica de transport și mobilitate

Obiectivele
programului

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

▪

Creșterea conectivității rețelei de transport;

▪

Îmbunătățirea accesibilității rețelei de transport.
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▪

Lungimea sectoarelor noi de infrastructură sau a
sectoarelor existente care au fost modernizate
Țintă: creșterea valorilor indicatorului

▪

Servicii de transport care deservesc teritoriul de analiză
Țintă: creșterea valorilor indicatorului

Indicatori de rezultat

Anul
Sursa de finanțare

Finanțare externă
nerambursabilă (Lei)

Buget local (Lei)

2020

3.500.000

70.000

2021

3.500.000

70.000

Managerul (responsabilul) de program:
Șef Serviciu, Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe
şi Proiecte Comunitare: Ing. PĂUN Marian
Macanismul de
implementare

Factori critici de succes/ condiții cheie:
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▪

Respectarea condițiilor impuse de programele de
finanțate externă pe perioada de implementare a
proiectelor care vor contribui la atingerea obiectivului
strategic căruia îi răspunde programul.
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Programul 4
Titlul

Consolidarea unui învățământ dinamic și atractiv, adaptat
cerințelor pieței muncii, vector al dezvoltării inteligente
Strategia educației și formării profesionale din România pentru
perioada 2016-2020 propune dezvoltarea unui sistem accesibil,
atractiv și competitiv, care să ofere servicii de educație și formare
profesională de calitate pentru a răspunde relevant şi rapid la
cerinţele oamenilor și economiei, prin gestionarea eficientă a
resurselor disponibile.
Sistemul de educație și formare profesională va asigura o
vizibilitate crescută a competențelor și o mai bună utilizare a
acestora pe piața muncii, bazându-se pe anticiparea nevoilor de
competențe și a tendințelor pe piața muncii. Astfel, obiectivul
general al strategiei este dezvoltarea unui sistem de educație și
formare profesională adaptat cerințelor pieței muncii și nevoilor
beneficiarilor direcți.

Descrierea
programului

Pentru îndeplinirea recomandărilor specifice de țară și a
obiectivelor de țară în domeniul educației și formării profesionale,
se are în vedere dezvoltarea sistemului de educație și formare
profesională în jurul a 4 dimensiuni cheie:
1. Relevanță – sunt avute în vedere elementele care asigură o mai
bună adaptare a competențelor la cerințele pieței muncii actuale și
viitoare;
2. Acces şi participare – sunt avute în vedere elementele care
asigură facilitarea accesului la educație și formare profesională, cu
accent special pentru grupurile vulnerabile și creșterea
participării la programe de educație și formare profesională
urmare a unui proces de orientare și consiliere adecvat nevoilor
individuale;
3. Calitate – sunt avute în vedere elementele care asigură
dezvoltarea unei culturi a calității în guvernanța sistemului de
educație și formare profesională la nivelul tuturor funcțiilor;
4. Inovare şi cooperare – sunt avute în vedere elementele care
capitalizează potențialul de inovare și creativitate și stimularea
cooperării, cu accent pe aspectele care vizează mobilitatea în
cadrul procesului de formare și mobilitatea forței de muncă.
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Politici în domeniul educației

Obiectivele
programului

Indicatori de
rezultat

▪

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

▪

Dezvoltarea de activități extracurriculare;

▪

Infrastructuri educaționale modernizate
Țintă: creșterea valorilor indicatorului

▪

Activități extracurriculare realizate
Țintă: creșterea valorilor indicatorului
Anul

Sursa de finanțare

Finanțare externă
nerambursabilă (Lei)

Buget local (Lei)

2020

5.250.000

345.000

2021

5.250.000

345.000

Managerul (responsabilul) de program:
Șef Serviciu, Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe şi
Proiecte Comunitare: Ing. PĂUN Marian
Macanismul de
implementare

Factori critici de succes/ condiții cheie:
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▪

Respectarea condițiilor impuse de programele de finanțate
externă pe perioada de implementare a proiectelor care vor
contribui la atingerea obiectivului strategic căruia îi
răspunde programul.
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Programul 5
Titlul

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 este realizată în jurul
viziunii potrivit căreia România va deveni o naţiune cu oameni
sănătoşi şi productivi prin accesul la servicii preventive, de
urgenţă, curative şi reabilitare de calitate, în condiţiile utilizării
eficace şi eficiente a resurselor disponibile şi a promovării unor
standarde cât mai înalte şi a bunelor practici.

Descrierea
programului

Potrivit aceluiași document, asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate este insuficient dezvoltată şi presupune în general
liste lungi de aşteptare sau costuri suplimentare, directe sau/şi
indirecte, pentru pacienţi, pe care mulţi, mai ales populaţia din
mediul rural sau anumite grupuri vulnerabile, nu şi le permit. În
prezent există deficienţe legate de calitatea spațiilor în care se
desfășoară serviciile medicale. Calitatea şi utilizarea optimă a
diferitelor tipuri de servicii de sănătate oferite în regim
ambulator este influenţată defavorabil şi de echiparea şi dotarea
necorespunzătoare. Acest aspect nu susține o medicină modernă
eficientă şi face ca pacientii sa aibă tendinţa de a favoriza
spitalizarea chiar şi numai pentru investigaţii care ar putea fi
realizate în regim ambulatoriu sau în spitalizarea de scurtă
durată, dar cu costuri mult mai mici. Segmentul serviciilor în
regim ambulatoriu are un potenţial recunoscut, de altfel, de a
contribui imediat şi în foarte mare masură la îmbunătăţirea stării
de sănătate a populaţiei, mai ales pentru cei dezavantajaţi socioeconomic, fapt ce justifică direcţionarea investitiilor și către
serviciile de la baza piramidei sectorului de sănătate.
În ceea ce privește latura socială, potrivit Strategiei naţionale
privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020,
România își propune să devină o țară în care toți cetățenii să aibă
oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și
valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să
fie satisfăcute și diferențele respectate.

Domeniul de politici
publice

Politici în domeniul sănătății și protecției sociale

Obiectivele
programului

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

▪

Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate;

▪

Îmbunătățirea infrastructurii sociale.
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Indicatori de rezultat

▪

Infrastructuri de sănătate create/ modernizate
Țintă: creșterea valorilor indicatorului

▪

Infrastructuri sociale create/ modernizate
Țintă: creșterea valorilor indicatorului
Anul

Sursa de finanțare

Finanțare externă
nerambursabilă (Lei)

Buget local (Lei)

2020

3.250.000

65.000

2021

3.250.000

65.000

Managerul (responsabilul) de program:
Șef Serviciu, Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe
şi Proiecte Comunitare: Ing. PĂUN Marian
Macanismul de
implementare

Factori critici de succes/ condiții cheie:
▪

Respectarea condițiilor impuse de programele de
finanțate externă pe perioada de implementare a
proiectelor care vor contribui la atingerea obiectivului
strategic căruia îi răspunde programul.

Rezultatele programelor bugetare sunt obținute prin implementarea măsurilor.
Măsura reprezintă funcția continuă a instituției sau un angajament pe termen lung sau o
intervenție la care instituția se angajează pentru a reforma și îmbunătăți implementarea de
politici sau rezultatele programelor sale.
Măsurile vor fi divizate suplimentar în activități și proiecte, iar acest nivel de planificare va
fi detaliat în Planul Anual de Lucru (PAL)/ Planul de Acțiune Anual (PAA).
Rezultatele măsurilor vor fi evaluate prin intermediul indicatorilor de realizare imediată
(ieșire sau outputs).
În tabelele de mai jos este prezentată relația dintre obiectivele strategice, programele
bugetare și măsurile propuse pentru atingerea viziunii de dezvoltare.
În procesul de revizuire și actualizare a Planului Strategic Instituțional, anual sau în cazul
unor reforme de politici, pot fi propuse măsuri noi.
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Obiectiv strategic I. Dezvoltare inteligentă
Program 1 - Promovarea unui management organizațional la nivelul administrației publice
locale care să asigure guvernanță inteligentă, integratoare și transparentă
Măsura 1.1 - Implementarea de
soluții informatice privind
simplificarea procedurilor
administrative și reducerea
birocrației pentru cetățeni

Măsura 1.2 - Implementarea de
soluții informatice privind retrodigitalizarea documentelor din
arhiva U.A.T. Municipiul Motru

Măsura 1.3 – Formarea
continuă a personalului
din administrația
publică locală

Obiectiv strategic II. Eficiență energetică
Program 2 - Sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice și în sectorul rezidențial
Măsura 2.1 – Sprijinirea
eficienței energetice și a
utilizării energiei din
surse regenerabile în
sectorul clădirilor
publice

Măsura 2.2 - Sprijinirea
eficienței energetice și a
utilizării energiei din
surse regenerabile în
sectorul clădirilor
rezidențiale

Măsura 2.3 – Sprijinirea
eficienței energetice și a
utilizării energiei din
surse regenerabile în
sectorul utilități publice

Măsura 2.4 –
Promovarea
mobilității
urbane durabile

Obiectiv strategic III. Conectivitate
Program 3 - Creșterea conectivității și accesibilității rețelei de transport
Măsura 3.1 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță locală

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

Măsura 3.2 – Susținerea operării
transportului feroviar
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Obiectiv strategic IV. Dezvoltare socială
Program 4 - Consolidarea unui învățământ dinamic
și atractiv, adaptat cerințelor pieței muncii, vector al
dezvoltării inteligente
Măsura 4.1 –
Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale

Măsura 4.2 - Sprijinirea
activităților extracurriculare
(pachetul pentru accelerarea
învăţării şi performanţă, pachetul
de activităţi de sprijin, pachetul de
pregătire pentru viaţă)

Program 5 - Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și sociale

Măsura 5.1 –
Îmbunătățirea
infrastructurii de
sănătate

Măsura 5.2 –
Îmbunătățirea
infrastructurii
sociale

Obiectiv strategic V. Planificare participativă
Program 6 - Asigurarea unui nivel ridicat al calității mediului urban prin planificare
coerentă, transparentă, participativă
Măsura 6.1 – Regenerarea urbană în scopul
realizării unui mediu echilibrat și armonios
pentru locuitori

Măsura 6.2 –Planificare participativă în
procesul de luare a deciziilor privind
dezvoltarea urbană

Principalele caracteristici ale măsurilor propuse (descriere, domeniul de politici publice,
data de început și sfârșit, indicatori de ieșire, sursa de finanțare) sunt prezentate în cele ce
urmează.
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Măsura 1.1
Titlul

Descrierea măsurii

Implementarea de soluții informatice privind simplificarea
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru
cetățeni
Inițiativele de simplificare a serviciilor publice prioritare
urmăresc să plaseze în centrul atenției cetățeanul /
evenimentul de viață și nu instituția furnizoare, să integreze
pe cât posibil toate procesele aferente unui serviciu/
eveniment de viață și să garanteze securitatea informațiilor
colectate și / sau prelucrate. Totodată, orice proiect de
simplificare va avea în vedere reducerea poverii pentru
utilizatori (front-office), concomitent cu adaptarea și
simplificarea funcțiilor și proceselor suport (back-office),
fiind dublate de o analiză a sistemului și, acolo unde este
cazul, de o regândire / ajustare a acestuia.
Măsurile de tip front-office au în vedere facilitarea
interacțiunii cetățeanului cu administrația publică, în vederea
obținerii de servicii publice cu consum minim de resurse
(timp, informaționale, financiare, materiale etc.) din partea
cetățeanului.
Măsurile de tip back-office au în vedere dezvoltarea
facilităților suport pentru administrația publică, care
contribuie
indirect
la
simplificarea
procedurilor
administrative pentru cetățeni prin optimizarea proceselor
interne și crearea unor instrumente / mecanisme de natură să
contribuie la reducerea timpilor interni.

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit

Indicatori de ieșire

Consolidarea capacității instituționale
2020-2021
▪

Sisteme de management al performanței și calității

▪

Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației
pentru cetățeni la nivel local

▪

Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020

▪

Bugetul local

Sursa de finanțare
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Măsura 1.2
Titlul

Implementarea de soluții informatice privind retrodigitalizarea documentelor din arhiva U.A.T. Municipiul Motru
Crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor
tradiționale existente în arhiva instituției, care prezintă
valoare operațională în prezent.
Copiile digitale vor fi indexate, sub raportul conținutului și a
identificatorilor documentelor / grupărilor de documente din
care fac parte.

Descrierea măsurii

Se recomandă adoptarea de soluții informatice care să se
integreze cu alte sisteme de creare de documente (de
exemplu, e-mail), pentru a facilita administrarea centralizată
a documentelor din cadrul instituției.
Soluția informatică trebuie să asigure asocierea documentelor
înregistrate după diferite criterii determinate de obligații
legale sau nevoi practice precum și atribuirea de indicative
conform nomenclatoarelor arhivistice aprobate și confirmate,
aplicabile la nivelul instituției.
De asemenea, trebuie să asigure mecanisme de acces la
documente și grupări de documente în funcție de nevoile
operaționale de lucru și de informare.

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit
Indicatori de ieșire

Consolidarea capacității instituționale
2020-2021
▪

Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației
pentru cetățeni la nivel local

▪

Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020

▪

Bugetul local

Sursa de finanțare
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Măsura 1.3
Titlul

Formarea continuă a personalului din administrația publică
locală
Dezvoltarea abilităților personalului din cadrul UAT
Municipiul Motru (inclusiv a factorilor de decizie la nivel
politic) pe teme specifice de interes pentru dezvoltarea
instituțională (planificarea strategică; planificare bugetară;
politici
publice
locale;
fundamentare,
elaborare,
implementare, monitorizare şi evaluare a deciziilor la nivelul
administrației publice locale, managementul calității).
De asemenea, se propune susținerea de schimburi de
experiență / networking cu autorități / instituții / organisme
ale administrațiilor publice naționale și internaționale.

Descrierea măsurii

Participanții vor fi supuși unui proces de evaluare / testare /
examinare prin care să fie demonstrată dobândirea unor
cunoștințe și abilități noi la finalizarea activității de formare /
instruire, în conformitate cu metodologia organismului
competent sau furnizorul de formare care organizează
formarea / instruirea.
În urma derulării procesului de evaluare, organismul
competent sau furnizorul de formare, care a organizat
formarea / instruirea va emite diplome /certificate de
participare / absolvire, potrivit rezultatelor obținute de
fiecare participant.

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit
Indicatori de ieșire

Consolidarea capacității instituționale
2020-2021
▪

Participanți la activități de formare

▪

Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020

▪

Bugetul local

Sursa de finanțare
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Măsura 2.1
Titlul

Sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei din
surse regenerabile în sectorul clădirilor publice
Prin intermediul acestei măsuri se propune realizarea de
investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor
publice, respectiv:
▪

îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste
ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și
învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

▪

introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a
sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de
ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv
sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și
instalarea echipamentelor aferente și racordarea la
sistemele de încălzire centralizată, după caz;

▪

utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru
asigurarea necesarului de energie a clădirii;

▪

implementarea sistemelor de management energetic
având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și
monitorizarea consumurilor de energie;

▪

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață, cu
respectarea normelor şi reglementărilor tehnice.

Descrierea măsurii

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon
2020-2021
▪

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră
(echivalent tone de CO2)

▪

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local

Indicatori de ieșire

Sursa de finanțare
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Măsura 2.2
Titlul

Sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei din
surse regenerabile în sectorul clădirilor rezidențiale
Prin intermediul acestei măsuri se propune realizarea de
investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor
rezidenţiale, respectiv:

Descrierea măsurii

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit

▪

îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare
anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor,
inclusiv măsuri de consolidare;

▪

reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a
agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum,
parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv
montarea de robinete cu cap termostatic etc.;

▪

modernizarea sistemului de încălzire: achiziționarea și
instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei din surse regenerabile;

▪

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și
incandescent din spațiile comune cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare
de viață;

▪

implementarea sistemelor de management al
funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și
instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și
gestionarea energiei electrice.

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon
2020-2021
▪

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră
(echivalent tone de CO2)

▪

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local

Indicatori de ieșire

Sursa de finanțare
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Măsura 2.3
Titlul

Sprijinirea eficienței energetice și a utilizării energiei din
surse regenerabile în sectorul utilități publice
Prin intermediul acestei măsuri se propune realizarea de
investiții pentru creșterea eficienței energetic în iluminatul
public, respectiv:
▪

înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie
electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu
eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și
asigurarea confortului corespunzător (de exemplu,
LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice –
stâlpi, rețele, etc.;

▪

achiziționarea / instalarea de sisteme de telegestiune a
iluminatului public;

▪

crearea / extinderea / reîntregirea sistemului de
iluminat public în localitățile urbane;

▪

utilizarea surselor regenerabile de energie.

Descrierea măsurii

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit

Indicatori de ieșire

Sursa de finanțare
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Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon
2020-2021
▪

Lungime sistem de iluminat public creat / modernizat
/ extins / reîntregit (ml)

▪

Surse de energie regenerabila utilizate (buc.)

▪

Nivel de iluminare mediu (lx)

▪

Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2)

▪

Numărul de corpuri de iluminat instalate

▪

Numărul de puncte luminoase controlate prin
telegestiune

▪

Numărul de stâlpi instalați

▪

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local

108

MUNICIPIUL
MOTRU

Plan Strategic Instituțional al Municipiului Motru

Măsura 2.4
Titlul

Descrierea măsurii

Promovarea mobilității urbane durabile
Prin intermediul acestei măsuri se va susține crearea un
sistem de transport eficient, ecologic și modern care să
asigure o bună acoperire la nivel urban și care să determine
reducerea emisiilor de CO2 şi îmbunătățirea accesibilității
modurilor de transport prietenoase cu mediul. Măsura de
promovare a mobilității urbane se va axa pe înființarea unui
sistem de transport public local (realizare de infrastructură –
autobază, terminal, stații, străzi pe care circulă mijloacele de
transport public; achiziția de mijloace de transport electrice;
implementarea de sisteme informatizate de management
pentru transportul public – computere de bord, e-ticketing,
echipamente de monitorizare video).
Totodată, se are în vedere dezvolarea infrastructurii pentru
modurile de transport nemotorizate – amenajarea de piste
pentru biciclete.

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit

Indicatori de ieșire

Sursa de finanțare
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Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon
2020-2021
▪

Lungime străzi / piste modernizate / amenajate (ml)

▪

Autobuze achiziționate (buc.)

▪

Autobaza realizată (buc.)

▪

Terminal realizat (buc.)

▪

Sistem de management implementat (buc.)

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local
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Măsura 3.1
Titlul

Descrierea măsurii

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit
Indicatori de ieșire

Sursa de finanțare

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță locală
Măsura are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță locală, respectiv modernizarea / reabilitarea
străzilor și trotuarelor, în scopul creșterii accesibilității
teritoriale.
Prioritizarea sectoarelor incluse în proces de modernizare se
va realiza în raport cu populația deservită. De asemenea, se va
ține cont de soluții de creștere a conectivității rețelei care vor
include sectoarele de infrastructură modernizate.
Îmbunătățirea accesibilității teritoriului
2020-2021
▪

Lungime străzi modernizate (ml)

▪

Suprafață trotuare modernizate (m2)

▪

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

▪

Bugetul local
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Măsura 3.2
Titlul

Susținerea operării transportului feroviar
Măsura are ca obiectiv realizarea de acțiuni care să conducă la
reluarea circulației trenurilor de călători pe secția de cale
ferată Motru – Strehaia.

Descrierea măsurii

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit

În prezent, Municipiul Motru – al doilea centru urban din
județul Gorj – nu este deservit de sistemul de transport
feroviar. Lipsa acestui serviciu public sprijină orientarea către
utilizarea transportului individul cu autoturismul, respectiv
către utilizarea mijloacelor de transport în comun rutiere.
Aceste soluții sunt caracterizate de un nivel foarte redus al
siguranței circulației pentru toate categoriile de participanți
la trafic (conducători auto, pasageri în mijloacele de
transport, pietoni, bicicliști), precum și de externalități
negative asupra mediului înconjurător (poluare, emisii de
GES, zgomote, etc.).
Îmbunătățirea accesibilității teritoriului
2020-2021

Indicatori de ieșire

▪

Perechi de trenuri/ zi

Sursa de finanțare

▪

Bugetul local
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Măsura 4.1
Titlul

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Măsura are ca obiectiv realizarea de acțiuni care să conducă la
îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului
educațional în unitățile de învățământ din Municipiul Motru:
▪

▪
▪
Descrierea măsurii

▪

Construirea Platformei de E-learning, depozitelor
online (biblioteca virtuală) și a infrastructurii digitale
de conținuturi;

▪

Modernizarea procesului de predare-învățare cu
ajutorul tehnologiilor informației și comunicării, prin
dotarea tuturor școlilor, cadrelor didactice și copiilor
cu mijloace adecvate;
Dotarea bibliotecilor școlare;
Investiții în infrastructura educațională a școlilor din
învățământul profesional și tehnic, prin dezvoltarea
unor centre puternice de formare profesională, în
acord cu dezvoltarea economică a zonei;

▪
▪

▪
Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit
Indicatori de ieșire

Sursa de finanțare

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

Crearea condițiilor necesare de confort, siguranță și
securitate pentru toți copiii în școli, care să permită
inclusiv obținerea autorizațiilor de funcționare
(sanitară, ISU), în conformitate cu prevederile legale;
Construcția sau reabilitarea unităților școlare pentru
educația timpurie și învățământul primar;
Conectarea tuturor școlilor la Internet prin conexiuni
de mare viteză;

Crearea condițiilor optime de studiu pentru elevii cu
cerințe speciale, prin adaptarea infrastructurii.

Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate
2020-2021
▪

Unități de învățământ modernizate

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Programul Național de Dezvoltare Locală

▪

Bugetul local
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Măsura 4.2
Titlul

Sprijinirea activităților extracurriculare (pachetul pentru
accelerarea învăţării şi performanţă, pachetul de activităţi de
sprijin, pachetul de pregătire pentru viaţă)
Se are în vedere realizarea de programe complementare
programului școlar obligatoriu, de tip “Școală după școală”,
care să ofere oportunități de învățare formală și nonformală,
pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și
accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de
timp liber. Acestea se pot adresa atât elevilor din
învățământul primar, cât și elevilor din învățământul
secundar.

Descrierea măsurii

În învăţământul primar, programul va cuprinde activităţi cu
sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea
temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive,
emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale,
consiliere, logopedice, activităţi de încurajare a lecturii
independente etc.), ateliere / activităţi tematice şi alte
activităţi de tip recreativ.
Fiecare şcoală, în funcţie de grupul ţintă, trebuie să constituie
module de pachete de activităţi, prin combinarea activităţilor
menţionate mai sus.
În învăţământul secundar, programul poate cuprinde:

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit
Indicatori de ieșire
Sursa de finanțare

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

▪

pachet de activităţi pentru accelerarea învăţării şi
performanţă;

▪

pachet de activităţi de sprijin;

▪

pachet de pregătire pentru viaţă.

Reducerea abandonului școlar; Învățământ centrat pe elev
2020-2021
▪

Programe extracurriculare derulate

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local
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Măsura 5.1
Titlul

Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate
Se are în vedere realizarea de investiții pentru îmbunătățirea
serviciilor de asistență medicală, care să contribuie la accesul
sporit la servicii de îngrijire primară al persoanelor sărace și
al celor din zone cu acces redus:
▪

îmbunătățirea calității infrastructurii, prin efectuarea
de lucrări de modernizare și extindere. Obiectivul
propus vizează modernizarea, extinderea și dotarea
spațiului existent. Astfel, se optimizează activitățile de
acordare a serviciilor medicale, creșterea nivelului de
confort, siguranță și igienă, asigurându-se condiții
optime la standarde comparabile cu cele impuse în
Uniunea Europeană;

▪

dotarea cu mobilier, echipamente și aparatură tehnică.
Modernizarea infrastructurii medicale va susține
creșterea eficienței și calității actului medical, scăderea
timpului de diagnosticare și tratament, prevenție /
depistare precoce a bolilor, precum și scurtarea
duratei de spitalizare a pacienților internați care nu
necesită îngrijire medicală permanentă.

Descrierea măsurii

Domeniul de politici
publice
Data de început/sfârșit
Indicatori de ieșire
Sursa de finanțare
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Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
2020-2021
▪

Unități sanitare modernizate

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local
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Măsura 5.2
Titlul

Îmbunătățirea infrastructurii sociale
Se are în vedere realizarea de investiții pentru îmbunătățirea
serviciilor de asistență socială, care să contribuie la reducerea
riscului de sărăcie şi de excluziune socială la nivel local prin:
▪

Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea /
reabilitarea / dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai
multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane
adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane
vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea
folosinței inițiale a clădirilor;

▪

Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea /
reabilitarea / dotarea cantinelor sociale pentru persoane în
risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a
clădirilor;

▪

Construirea / extinderea / finalizarea / modernizarea /
reabilitarea / dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin
schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.

Descrierea măsurii

Domeniul de politici
publice
Data de
început/sfârșit

Dezvoltarea infrastructurii sociale
2020-2021

Indicatori de ieșire
Sursa de finanțare
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▪

Clădiri publice construite / modernizate / extinse

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local
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Măsura 6.1
Titlul

Regenerarea urbană în scopul realizării unui mediu echilibrat și
armonios pentru locuitori
În cadrul acestei măsuri se urmărește realizarea de operațiuni de
regenerare urbană integrată – intervenția la nivel urban prin care
se propune optimizarea, conservarea şi valorificarea întregului
capitalul urban existent (social, mediu construit, patrimoniu, etc.).
Operaţiunile de regenerare urbană vor fi realiza cu respectarea
următoarelor principii:
▪

Conservarea caracterului şi identităţii locului;

▪

Revitalizarea durabilă, orientată spre piaţă, a patrimoniului
construit. Se vor lua în considerare elementele de
dezvoltare durabilă – viabilitatea economică, echitatea
socială şi eficienţa folosirii resurselor / protejarea mediului
natural ;

▪

Crearea parteneriatului local: Regenerarea urbană este un
demers colectiv, care necesită capacitarea şi coordonarea
resurselor existente, dezvoltarea şi profesionalizarea
structurilor administrative, implicarea sectorului privat şi
asigurarea susţinerii din partea cetăţenilor şi a societăţii
civile în general;

▪

Planificarea integrată a operaţiunilor: In contextul
planificării integrate factorii economici, sociali, ecologici şi
culturali sunt combinaţi şi utilizaţi ca ansamblu pentru a
ghida deciziile privind utilizarea terenului şi a facilităţilor
în direcţia obţinerii unei dezvoltării teritoriale durabile.

Descrierea măsurii

Domeniul de politici
publice
Data de
început/sfârșit

Regenerare urbană integrată
2020-2021

Indicatori de ieșire
Sursa de finanțare
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▪

Zone urbane modernizate (mp)

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local
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Măsura 6.2
Titlul

Planificare participativă în procesul de luare a deciziilor privind
dezvoltarea urbană
Participarea este parte a principiilor procesului de planificare
urbană. Scopul procesului de planificare este de a încuraja
implicarea factorilor de decizie, experţilor părţilor interesate,
reprezentanţilor organizaţiilor non-guvernamentale, sponsorilor,
de a asigura ”proprietatea comună” a rezultatelor. Această
abordare asigură un consens social larg şi un sprijin public clar
pentru strategii şi planificare.

Descrierea măsurii

Planificarea participativă consolidează credibilitatea democratică
a administraţiei publice, făcând parte din procesul de
descentralizare, având drept scop nu numai satisfacerea cererii
publice, identificarea problemelor urbane cheie sau stabilirea
priorităţilor, ci şi mobilizarea resurselor suplimentare,
dezvoltarea competenţelor, creativităţii, inovaţiei şi promovarea
educaţiei profesionale.
Sensul comunităţii este consolidat prin implicarea rezidenţilor
locali, asigurarea ca serviciile publice să satisfacă nevoile,
preferinţele, valorile şi aspiraţiile cetăţenilor.
Participarea este importantă, dar nu este un scop în sine,
reprezentând doar rezultatul încrederii în acest proces,
menţinându-i implicaţi pe toţi aceia interesaţi de afacerile urbane.
Participarea nu face diferenţa între nivelul de pregătire, vârstă,
sex sau poziţie socială şi economică. Toţi cetățenii au o percepţie
asupra locului unde trăiesc, sunt capabili să îşi evalueze situaţia şi
să propună idei sau măsuri menite să îmbunătăţească nivelul lor
de trai.

Domeniul de politici
publice
Data de
început/sfârșit

Guvernanță participativă
2020-2021

Indicatori de ieșire
Sursa de finanțare
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▪

Acțiuni de consultare a publicului realizate

▪

Programul Operațional Regional 2014-2020

▪

Bugetul local
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ANEXA.
RAPORT CARE CONŢINE
CONCLUZIILE CONSULTĂRII
PERSONALULUI
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A1. ASPECTE GENERALE
Elaborarea şi implementarea Planului Strategic Instituţional al Municipiului Motru pe
perioada 2020-2021 se realizează în cadrul Proiectului "CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE A U.A.T. MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA-126212/516".
Procesul de planificare strategică vizează următoarele trei componente la nivelul
Administrației Publice Locale:
A. Componenta de Management;
B. Componenta de Buget / Programare Bugetară;
C. Componenta de Implementare (monitorizare și raportare).
În cadrul primei componente este inclusă și analiza mediului intern și extern al instituției,
care are ca scop identificarea şi analiza principalelor probleme de management, resursele
disponibile (umane, financiare, de infrastructură), precum şi coerenţa funcţională și
structurală a instituţiei, în vederea stabilirii capacităţii acesteia de a-şi atinge obiectivele.
Scopurile derulării analizei sunt următoarele:
→ Observarea și testarea capacității Primăriei de a-şi atinge viziunea şi scopurile
propuse;
→ Verificarea realizării sarcinilor prevăzute de acte normative sau de documente
de politici publice.
Analiza mediului intern se realizează pe baza aplicării de chestionare angajaților Primăriei.
Astfel, având în vedere importanța demersului descris succint mai sus și necesitatea
colectării de date și opinii relevante de la angajați, s-a elaborat un chestionar care a fost
adresat acestora. Colectarea formularelor completate a fost gestionată de Grupurile tehnice
de lucru.
În capitolul următor este prezentată analiza rezultatelor pentru fiecare întrebare.

SIGMA MOBILITY ENGINEERING

119

MUNICIPIUL
MOTRU

Plan Strategic Instituțional al Municipiului Motru

A2. REZULTATE CHESTIONARE
1. Identitatea persoanei respondente
Numele și prenumele dvs.:
Chestionarul adresat angajaților este asumat de către aceștia, prin completarea numelui și
prenumelui.
2. Vârsta persoanei respondente
Una dintre întrebările adresa angajaților se referă la vârsta acestora. Au fost indicate
următoarele 6 clase de vârstă:
 18-25 ani
 26-35 ani
 36-45 ani
 46-55 ani
 56-65 ani
 peste 65 ani
Analize privind structura personalului pe grupe de vârstă relevă faptul că preponderent
angajații se încadrează în clasele de vârstă 36-45 ani și 46-55 ani (figura A2.1).
17% dintre aceștia urmează să atingă vârsta de pensionare în următorii ani, ceea ce
înseamnă că la nivel intern trebuie să se demareze acțiuni privind politica de personal
pentru ocuparea în timp util a posturilor care se vor vacanta prin pensionarea angajaților.
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1%
15%

8%

32%

Vârsta
26-35 ani
36-45 ani
46-55 ani
56-65 ani

44%

peste 65 ani

Figura A2.1.Distribuția pe clase de vârstă a personalului.

3. Direcția / Serviciul / Compartimentul în care își desfășoară activitatea persoanele
respondente
Respondenților li s-a solicitat să indice Direcția / Serviciul / Compartimentul unde își
desfășoară activitatea. Centralizarea rezultatelor este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul A2.1. Proveniența respondenților.
Direcția / Serviciul

Număr
persoane

Serviciul ResurseUmane, Informatizare, Proiecte și Programe Comunitare
(RUIPPC)

7

Compartiment Juridic, Contencios

3

Aparatul Permanent al Consiliului Local Motru

2

Direcția de Cultură, Activități de Sport și Tineret

7

Serviciul Poliția Locală Motru

40

Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru Agricol

4

Serviciul Coordonare Servicii Publice, Lucrări Publice, Protecția Mediului

7

Serviciul Impozite și Taxe Locale

11

Serviciul Relații cu Publicul, Administrativ, Arhivă

7
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Direcția / Serviciul

Număr
persoane

Serviciul Cămin Social - Centru de Asistență pentru Persoane aflate în
dificultate

10

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

9

Serviciul de Asistență și Protecție Socială

21

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții, Autorizări, Disciplină în
Construcții

2

4. Funcția ocupată de persoana respondentă
O altă întrebare adresată angajaților face referire la funcția ocupată în cadrul Primăriei
Motru (de conducere sau de execuție).
Din eșantionul anchetat 7% reprezintă personal de conducere, iar 93% ocupă posturi de
execuție.
5. Vechimea persoanei respondente în cadrul instituției
Vechimea totală la locul de muncă în cadrul Primăriei Motru a fost grupată astfel:
 sub 2 ani
 2-5 ani
 6-10 ani
 11-15 ani
 16-20 ani
 peste 20 ani
Structura personalului în funcție de vechimea în cadrul instituției relevă că Primăria
Municipiului Motru beneficiază de personal cu experiență.
Încadrarea pe clase de vechime este prezentată în diagrama din figura A2.2.
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13%

1%

13%

3%
13%

Vechimea

57%

sub 2 ani
2-5 ani
6-10 ani
11-15 ani
16-20 ani
peste 20 ani

Figura A2.2. Vechimea la locul de muncă a personalului.

6. Ultimele studii absolvite de către persoana respondentă
Răspunsurile referitoare la ultimele studii absolvite de către angajați au fost încadrate în 7
categorii, după cum urmează:
 învățământ gimnazial
 învățământ liceal
 învățământ postliceal
 învățământ superior de scurtă durată
 licență
 masterat
 doctorat
Din totalul personalului chestionat, 79% are studii superioare, din care pentru 25% din
cazuri masteratul reprezintă ultima formă de învățământ absolvită (figura A2.3).
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Studii

15%
25%

învă ță mânt liceal

6%

4%

învă ță mânt
pos tliceal
învă ță mânt superior
de s curtă durată
l i cență

masterat

50%

Figura A2.3. Studii absolvite de către personal.

7. Concordanța dintre activitatea desfășurată de către angajați și fișa postului
Solicitarea de a aprecia concordanța dintre activitatea desfășurată și fișa postului a arătat
că majoritatea respondenților (48%) consideră că aceasta este bună (figura A2.4).
Potrvit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Motru,
atribuțiile de serviciu ale funcționarilor publici / personalului contractual se stabilesc prin
fișa postului. Fișa postului se întocmește de către șeful ierarhic direct.

8%

44%

48%

satisfăcătoare
bună
foarte bună

Figura A2.4. Concordanța dintre activitate desfășurată și fișa postului.
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8. Înțelegere comună cu superiorii ierarhici / subalternii cu privire la atribuțiile
postului.
Din răspunsurile formulate de către persoanale chestionate se observă că desfășurarea
activităților se realizează într-un cadru armonios, existând o bună înțelegere între angajați
(cu superiorii ierarhici / subalternii) cu privire la atribuțiile postului (figura A2.5).

1% 1%
5%

38%

55%

foarte slabă
slabă

satisfăcătoare
bună

foarte bună

Figura A2.5. Înțelegere cu superiorii / subalternii.

9. Număr cursuri de formare profesională urmate de către angajați în ultimii 5 ani
Referitor la cursurile de formare profesională la care personalul a participat în ultimii 5 ani,
se constată că 33% dintre respondenți nu au urmat astfel de sesiuni de instruire, iar 37%
au participat la un singur curs (figura A2.6.).
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9%
1%
6%

33%

14%

0
1
2
3
5

peste 5

37%

Figura A2.6. Cursuri de formare profesionalăurmate de personal.

10. Aprecierea gradului de instruire necesară pentru îndeplinirea sarcinilor
În condițiile prezentate mai sus privind participarea la cursuri de formare profesională, se
constată coroborarea cu răspunsurile la întrebarea “Considerați că Primăria vă oferă
instruirea (cursuri, formare profesională) necesară pentru îndeplinirea sarcinilor și
obiectivelor postului dumneavoastră?”. Din total, 55% dintre respondenți consideră că sunt
necesare îmbunătățiri în domeniul formării continue a personalului pentru îndeplinirea
sarcinilor și obiectivelor posturilor ocupate (figura A2.7).

15%

55%
30%

nu

da
sunt necesare
îmbunătățiri

Figura A2.7. Apreciere nivel instruire din partea Primăriei.
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11. Frecvența evaluării activităii
Referitor la frecvența evaluării activității, cei chestionați au afirmat faptul că sunt evaluați
anual de către superiorii ierarhici.
12. Informare cu privire la rezultatele evaluării periodice a activității derulate de
către respondenți
În concordanță cu întrebarea anterioară, respondenții afirmă că sunt informați cu privire la
rezultatele procesului de evaluare, cu o singură excepție – în cazul unui angajat din cadrul
Direcției de Cultură, Activități de Cultură și Sport pentru Tineret, Sala de Sport.
13. Aprecierea procedurilor privind evaluarea performanțelor de către angajați
Aprecierea asupra procedurilor de aplicare pentru evaluarea performanțelor relevă faptul
că 11% dintre angajați (14 cazuri – funcții de execuție, 1 caz – funcție de conducere)
consideră că acestea sunt satisfăcătoare. Calificativele acordate la nivelul întregului
eșantion sunt evidențiate în figura A2.8.

11%

41%

satisfăcătoare
48%

bune
foarte bune

Figura A2.8. Apreciere proceduri privind evaluarea performanțelor.

14. Aprecierea nivelului salarial în raport cu activitatea depusă.
Referitor la motivarea personalului, se constată că peste 50% dintre respondenți consideră
că nivelul salarial este bun sau foarte bun în raport cu activitatea depusă la locul de muncă.
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Un procent de16% dintre angajații din grupul țintă sunt nemulțumiți de retribuția
financiară lunară, iar 30 de persoane (23%) consideră că nivelul salarial este unul
satisfăcător (figura A2.9).

10%

1%

15%

23%

foarte slab
slab
satisfăcător

51%

bun
foarte bun

Figura A2.9. Apreciere nivel salarial în raport cu activitatea depusă.

15. Claritatea procedurilor interne privind derularea activităților din perspectiva
celor chestionați
Privitor la procedurile aplicate pentru derularea activităților, pentru 65% dintre
respondenți sunt clare, iar pentru 26% sunt foarte clare. Ponderea care revine fiecărui
calificativ indicat în chestionar pentru acest subiect este evidențiată în reprezentarea din
figura A2.10.
1% 2%

6%

26%

foarte puțin clare
puțin clare
satisfăcătoare
65%

clare
foarte clare

Figura A2.10. Apreciere proceduri privind derularea activităților.
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16. Relațiile de muncă cu colegii
Pentru o bună desfășurare a activităților la nivelul instituției, trebuie să existe un climat
organizațional favorabil colaborării între angajați. În chestionar a fost formulată o
întrebare referitoare la acest subiect, având următoarele atribute care descriu relațiile de
muncă:
 puternic conflictuale
 tensionate
 indiferente
 amiabile
 cordiale
În 78% din cazuri sunt indicate relațiile amiabile. Următoarea categorie în ponderea
răspunsurilor persoanelor chestionate este cea în care angajații manifestă relații cordiale în
raport cu colegii de serviciu. Relații tensionate sunt declarate de un singur angajat, care
activează în cadrul Direcției de Cultură, Activități de Cultură și Sport pentru Tineret, Sala de
Sport.
17. Aspecte pozitive la nivelul instituției
Privitor la aspectele pozitive existente la nivelul organizației, cei mai mulți respondenți au
menționat cooperarea, comunicarea și transparența. Alte aspecte pozitive în opinia
angajaților sunt:
→ Implicarea;
→ Asigurarea unor bune condiții de muncă;
→ Acces la programul de formare profesională și dorință de perfecționare permanentă;
→ Înțelegere și sprijin din partea conducerii;
→ Legalitate;
→ Program de lucru corespunzător;
→ Organizare;
→ Corectitudine;
→ Promptitudine;
→ Bună stabilitate;
→ Imparțialitate;
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→ Drepturi salariale, asigurări sociale mulțumitoare;
→ Accesarea de fonduri externe;
→ Festivaluri;
→ Siguranța publică.

18. Aspecte negative la nivelul instituției
Principalele aspecte negative menționate de către angajați sunt: dotarea foarte slabă și
necorespunzătoare a infrastructurii / echipamentelor electronice și lipsa de comunicare
între compartimente, precum și:
→ Lipsa comunicării între compartimente / servicii;
→ Spațiul de lucru insuficient;
→ Fonduri insuficiente pentru realizarea obiectivelor;
→ Lipsa unui spațiu necesar arhivării documentelor;
→ Procedurile interne privind derularea activităților, colaborarea între servicii,
motivația salarială, responsabilitatea;
→ Suport juridic defectuos în legătură cu natura serviciului.
Un număr de 9 angajați nu au sesizat puncte slabe la nivelul organizației în care își
desfașoară activitatea.

19. Valorile instituției
Referitor la valorile care definesc instituția, respondenții afirmă că se axează în principal pe
nevoile cetățenilor, dar se pune accent și pe:
→ Responsabilitate și disponibilitate;
→ Transparență;
→ Eficiență și eficacitate;
→ Legalitate;
→ Cinste și corectitudine;
→ Nediscriminare;
→ Respectul reciproc;
→ Competitivitate.
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20. Schimbări propuse în cadrul instituției
Propunerile concrete care stau la baza îmbunătățirii naturii și organizării muncii în opinia
celor chestionați, în funcție de importanță, sunt:
→ Dotări corespunzătoare conform legii;
→ Participarea la cursuri de formare profesională;
→ Motivarea personalului angajat;
→ Alocări financiare pentru noi achiziții;
→ Respectarea atribuțiilor din fișa postului;
→ Mai mult acces la informații;
→ Reabilitare spații de lucru;
→ O mai bună organizare a activităților;
→ Reducerea cheltuielilor ce nu privesc investițiile și dezvoltarea.
Dintre cei chestionați, 6 persoane consideră că nu sunt necesare schimbări la nivelul
instituției în care își desfășoară activitatea.

21. Alte informații
Respondenții au fost rugați să furnizeze orice alte recomandări relevante privind mediului
intern la nivelul instituției.
Din analiza răspunsurilor obținute, primordiale sunt colaborarea, comunicarea și lucrul în
echipă pentru soluționarea problemelor, atunci când sunt implicate mai multe servicii, dar
și eficiența, accesul la serviciile publice, cursuri specifice și transparență.

În cele ce urmează este prezentat formularul chestionarului care a fost aplicat angajaților.
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