
  
PLAN MULTIANUAL DE ACTIUNE PENTRU MODERNIZAREA ACTIVITATILOR 

 INSTITUTIEI PE PERIOADA 2014-2016 
COMUNA SACU 

 
Resurse necesare 

Obiectiv Activităţi Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
performanţă 

Financiare   
pe surse de 
finantare 

Umane 
Termene Responsabili* 

- Elaborarea unui sistem 
standard de raportare a 
activitatii serviciilor 
pentru evitarea dublarii 
sarcinilor si atributiilor; 

- Intalnirii lunare ale 
personalul din institutie 
pentru solutionarea 
problemelor care apar in 
desfasurarea activitati 
fiecarui compartiment; 

Promovarea unor noi 
servicii pentru 
cetăţeni (punct de 
informare; adresa de 
e-mail; pagina web; 
telefonul cetăţeanului, 
etc.); 
 

Gradul de informare 
cu privire la activitatile 
desfasurate de 
institutie 

Bugetul local 1 persoana semestrial Primar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imbunătăţirea 
comunicării în cadrul 

instituţiei. 
 
 
 
 
 
 

 
Creearea unui 

sistem modern de 
management al 
documentelor. 

 

Introducerea unui sistem 
computerizat de circulare 
al documenelor care intra 
si ies din Institutie, 
rezultand un flux eficient 
al documentelor; 

Cresterea increderii 
cetatenilor/societatii 
civile in institutiile 
statului 

Numar de solicitari 
adresate institutiei 

Bugetul local 2 persoane 2016 

Primar. 
 
Responsabil  
integrare 
europeana si 
relatii externe 



Resurse necesare 

Obiectiv Activităţi Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
performanţă 

Financiare   
pe surse de 
finantare 

Umane 
Termene Responsabili* 

Instruirea de initiere 
si pe durata serviciu 
lui, a personalului in 
domenii specifice 
activitatii 
compartimentului in 
care isi desfasoara 
activitatea (relatii cu 
pu-blicul, decizie si 
strategii de 
dezvoltare, domenii 
direct legate de 
acquis-ul comunitar/ 
afaceri europene, 
financiar, juridic, etc)  

Cresterea 
competentelor 
functionarilor din 
instituţie 

Bugetul local 
Fonduri atrase 

1 persoana 
2015 
2016 

Secretarul 
comunei 

Cresterea numarului 
de functionari publici 
care pot fi avansati la 
“exceptional” 

Bugetul local 1 persoană 2015 
Secretarul 
comunei 

Perfecţionarea 
personalului care se 
ocupă de relaţiile cu 

cetăţenii 
 

 

Implementarea strategiei 
de resurse umane si 
perfectionare a 
sistemului organizatoric    

 
 
 
 
 
 
 
Cresterea gradului de 
pregatire si motivare 
a functionari lor 
publici 
 

Numar de memorii 
solutionate intr-un 
termen mai scurt 
comparativ cu 
perioada anterioara 
crearii acestei 
structuri 
 

Bugetul local 1 persoană 2016 Primar 



Resurse necesare 

Obiectiv Activităţi Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
performanţă 

Financiare   
pe surse de 
finantare 

Umane 
Termene Responsabili* 

-Organizarea şi 
conducerea evidenţei 
sintetice şi analitice a 
veniturilor bugetului 
comunei; 

- Intocmirea lucrarilor de 
raportare periodica (luna, 
trimestru, an) cu privire la 
executia bugetului 
institutiei; 

- Intocmirea darilor de 
seama contabile (bilant si 
contul de executie) 
trimestrial precum si 
contul de incheiere a 
exercitiului bugetar 
anual; 
 

 

 
 
 
 
- DDS lunare fara 
erori 
 
- Monitorizari fara 
erori ,  
 
-Dari de seama, 
bilanturi, etc fara erori 
 

1 persoana 
 

2016 
 

Primar 
Contabil 
 

Intocmirea de catre 
conducătorul institutiei a 
proiectelor de operatiuni 
supuse controlului 
financiar preventiv 

Evaluarea  rezul-
tatelor obtinute in 
functie de costul 
serviciilor 

Incadrarea in 
cheltuieli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bugetul local 
 

 
 
1 persoană permanent Primar 

Evidentierea distincta in 
buget a fondurilor 
necesare informatizarii 
(cu defalcare pe 
software, echipamente, 
perfectionare resurse 
umane) 

Asigurarea fondurilor 
necesare 
informatizării si a 
instruirii personalului 

Număr personal 
instruit 
Numar echipamente 
/software 
achizitionate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficientizarea 
gestiunii publice 

(financiar contabile) 

Intocmirea in cadrul 
bugetului anual a unui 
program distinct destinat 

Derularea cu eficienta 
a activitatii de 
integrare europeana 

Numar materiale 
informative realizate 

Bugetul local 2 persoane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 

Primar  
 
Compartimen- 
telor financiar 
contabil 



Resurse necesare 

Obiectiv Activităţi Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
performanţă 

Financiare   
pe surse de 
finantare 

Umane 
Termene Responsabili* 

Numar campanii de 
informare cu privire la 
procesul de aderare 

necesitatilor financiare 
pentru integrare 
europeana 

Numar proiecte 
derulate prin finantari 
ale programelor UE 

 

Tehnologizarea 
instituţiei, creşterea 
eficienţei actului 
administrativ 

-Elaborarea si distribuire 
de pliante cu informatii 
despre atributiile celor 
mai solicitate 
compartimente. 

-Dezvoltarea unui proiect 
in vederea îmbunatatirii 
circulatiei informatiilor la 
toate nivelurile institutiei. 

-Utilizarea retelei 
INTRANET 
interinstitutionala. 

-Indosariere electronica; 

 

Optimizarea 
activitatilor curente: 
scurtarea timpului de 
circulatie a 
documentelor si 
eliminarea 
paralelismelor 

Modernizarea 
sistemului 
informational 

Bugetul local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 persoană 2016 Primar  

Cresterea numarului 
de comunicari facute 
in termen 

Cresterea gradului de 
informare asupra 
activitatilor 
desfasurate de 
compartimente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creşterea 

-informarea cetăţenilor 
cu privire la 
competenţele şi atribuţiile 
instituţiei; 
-organizarea de 
dezbateri publice pe 
teme de interes pentru 
cetăţeni; 
-realizarea/ actualizarea 
permanentă a pagini web 
a instituţiei; 
-îmbunătăţirea circulaţiei 

- elaborarea unui plan 
anual de formare 
continuă a 
funcţionarilor; 
- participarea anuală 
a funcţionarilor la 
sesiuni de formare şi 
instruire pe domeniul 
specific de activitate; 
- promovarea eticii 
profesionale în 
sectorul public. 

Scaderea numarului 
de observatii la 
comunicarile facute 

Bugetul local 2 persoane permanent 

Primar 
 
Secretarul 
comunei 



Resurse necesare 

Obiectiv Activităţi Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
performanţă 

Financiare   
pe surse de 
finantare 

Umane 
Termene Responsabili* 

Perfectionarea acti-
vitatii 
compartimentelor  cu 
rol in prega tirea 
alternativelor 
decizionale pentru 
conducator 

Scurtarea timpului de 
luare a deciziei 

Pregatirea si perfec 
fectionarea persona 
lului pe premisa ca 
investitia umana e 
cea mai eficienta si 
cea mai de durata 

O mai eficienta 
utilizare a resurselor 
umane la nivelul 
institutiei prin 
cresterea numarului 
de sarcini indeplinite 
cu acelasi numar de 
personal 

Modernizarea siste 
temelor informatio-nal  
informatice ca-pabile 
sa aiba baze de date, 
posibilita- tea de a 
furniza in-formatii in 
timp real si sa 
favorizeze structuri 
informatice de tip 
expert care sa faca 
munca de conducere 
performanta 

Reducerea  timpului 
lucru / activitate 

Bugetul 
institutiei 

3 persoane permanent 

Primar 
 
Secretarul 
comunei 
Compartiment IT 

transparenţei 
activităţii instituţiei şi 
a receptivităţii 
funcţionarilor faţă de 
problemele 
cetăţenilor 

informaţiei către 
cetăţean; 
-promovarea unor noi 
servicii pentru cetăţeni 
(punct de informare; 
adresa de e-mail; pagina 
web; telefonul 
cetăţeanului, etc.); 
-organizarea de întâlniri 
cu sectorul IMM şi ONG. 
. 

Organizarea moder 
na a activitatilor de 
secretariat 

Reducerea  timpului 
lucru / activitate 

Bugetul 
institutiei 1 persoana 2013 

Primar 

 
 
 


