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I. Considera ţii generale 

Transformarea unei comunităţi în timp, presupune un potenţial ridicat de adaptare 
continuă a acesteia la condiţii noi de ordin social, economic şi politic. Unul din domeniile 
de bază care trebuie modernizat, îmbunătăţit şi adaptat cu prioritate la noile cerinţe de 
ordin social într-o societate aflată în plină dezvoltare şi transformare, este fără îndoială cel 
al administraţiei publice locale. Mai mult, promovarea unei societăţi informaţionale 
accesibile tuturor poate „democratiza” accesul la oportunităţile de dezvoltare. De 
asemenea va permite comunităţii locale efectuarea unui salt tehnologic şi o participare 
mai bună la activităţile de inovare şi înalt productive. 

Ţinând cont de necesitatea actuală de creştere a capacităţii administrative a 
autorităţilor publice locale şi în deplin acord cu valorile europene ale administraţiei: 

• transparenta 
• predictibilitatea 
• responsabilitatea 
• adaptabilitatea 
• eficienta 

II. Contextul intern 

Dezvoltarea capacităţii administrative are scopul de a promova şi susţine crearea la 
nivel local a unei administraţii publice care să devină un important factor de 
competitivitate, dezvoltare, progres şi coeziune. 

Principalele acţiuni avute în vedere de instituţia noastră sunt: 

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi sporirea capacităţii de a furniza noi 
servicii; 

• Dezvoltarea capacităţii de accesare şi management al fondurilor de dezvoltare 
interne şi externe, în special a fondurilor europene. 

Scopul dezvoltării capacităţii administrative la nivelul comunei Sacu este îmbunătăţirea 
managementului în administraţia locală prin fundamentarea planificării resurselor, 
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stabilirea obiectivelor, activităţilor şi a procedurilor care în final să ofere cetăţenilor servicii 
şi utilităţi la standarde de calitate şi să faciliteze procesul de dezvoltare economică locală. 

Obiectivele vizează: 

• Dezvoltarea organizaţională; 
• Managementul resurselor umane; 
• Managementul financiar contabil 
• Comunicarea inter-instituţională; 

Ca structură organizatorică, Consiliul Local Sacu este alcătuit dintr-un număr de 11 consilieri, 
aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind 
alegerile locale. 

Competenţele, organizarea şi funcţionarea Consiliului Local Sacu sunt reglementate prin Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, prin alte acte normative uzuale în activitatea administr În 
conformitate cu legislaţia existentă, instituţia are următoarele misiuni principale:  

- administrează sau, după caz, dispune de resursele financiare, precum şi de 
bunurile proprietate publică sau privată ale comunei, în conformitate cu principiul 
autonomiei locale; 

- Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice 
locale şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile legii. 

În acest sens, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes local; 
    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei; 
    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei; 
    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 
    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 
de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
    f) poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament 
se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. 
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

In acelaşi timp, Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
    a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
    c) atribuţii referitoare la bugetul local; 
    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
    e) alte atribuţii stabilite prin lege. 
     Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul 
judeţean. 
 Principale atribuţii ale instituţiei sunt reglementate de Legea nr. 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată. 
 Atribuţiile instituţiei enumerate sunt exemplificatrive şi nu limitative, fiind completate 
cu alte prevederi legale. 
 

La nivelul Consiliului Local Sacu sunt constituite şi funcţionează următoarele comisii de 
specialitate: 



 3 

1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale , buget finanţe , 
administrarea domeniului public și privat al comunei ,agricultura , gospodărire comunală, 
protecţia mediului , servicii comerţ; 

2. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate , culturaă , proteţie socială , activităţi 
sportive şi de agement; 

3. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală ,juridică , apărarea ordinii și 
liniștii publice , a drepturilor cetăţenilor; 

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Sacu este organizat şi funcţionează în baza 
organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului propriu aprobate prin Hotărâre de Consiliul 
Local. 

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sacu cuprinde un 
număr de 17 funcţii, din care 2 funcţii de demnitate publică, 9 funcţii publice şi 6 funcţii 
contractuale şi este organizat în următoarele compartimente, cu atribuţiile şi răspunderile ce 
decurg din lege:  

- Primar 
- Viceprimar 
- Secretar 
- Compartiment economic 
- Compartiment IT 
- Compartiment juridic 
- Compartiment agricol 
- Compartiment urbanism  
- Compartiment asistenţă socială 
- Compartiment resurse umane 
- Compartiment SVSU 
- Compariment bibliotecă 

Momentan din totalul de 17 de funcţii aprobate conf. OUG 63/2010, sunt ocupate doar  14 posturi, 
3 posturi fiind vacante.( Secretar, Resurse umane , Asistent social). Toate aceste funcţii sunt 
suplinite prin cumul de fubncţionarii publici existenţi. 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin compartimentele de specialitate colaborează 
permanent. 

La nivelul institutiei, modernizarea administraţiei constituie un element de competitivitate, 
un factor dinamizator pentru procesele economice şi sociale din comuna. 

Scopul declarat al unei administraţii comunale moderne este acela de satisfacere al 
interesului tuturor cetăţenilor unităţii noastre administrativ-teritoriale, prin intermediul unor structuri 
flexibile şi un înalt profesionalism al angajaţilor. 

III. Analiza diagnostic  

S-a realizat o analiză a elementelor din mediul intern şi extern pentru fiecare compartiment 
de specialitate din cadrul Primăriei Sacu, dar şi o analiză a unor aspecte ce rezultă din viziunea 
instituţiei (relaţii interinstituţionale, relaţii între instituţiile publice şi societatea civilă, imaginea 
instituţiei). 

Au fost stabilite puncte tari (Strenghts), puncte slabe (Weakneses), oportunităţi 
(Opportunities) şi ameninţări (Threats), pentru a permite identificarea potenţialului de realizare a 
strategiei, precum şi stabilirea unor obiective strategice, prin utilizarea punctelor tari pentru 
valorificarea oportunităţilor, eliminarea punctelor slabe şi înlăturarea ameninţărilor. 

PUNCTE TARI (S) PUNCTE SLABE (W) 

experienta, disponibilitatea si determinarea necorelare intre obligatiile autoritatilor 
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personalului pentru modernizarea si eficientizarea 
administratiei publice; 

locale si resursele lor financiare; 

mediu de lucru organizat si disciplinat; 
aparitia cu mare intarziere a normelor sau 
metodologiilor de aplicare a unor legi sau 
necorelarea acestora 

existenta si aplicarea regulamentului de organizare 
si functionare; 

lipsa uni sistem integrat intre procesul de 
formare initiala si continua a functionarilor 
publici si planul de cariera al acestora, 
care a generat lipsa de atractivitte a 
sectorului public pentru tineri. 

adaptabilitatea personalului la legislatia in continua 
schimbare; 

 lipsa acută de personal angajat/ calificat 
la nivelul instituţiei 

buna colaborare cu alte institutii ale administratiei 
locale si centrale;   

experienta in gestionarea programelor cu finantare 
externa;   

existenta unei retele informatice bine dezvoltate.   
    

OPORTUNITĂŢI (O) AMENINŢĂRI (T) 

implementarea unor programe cu finantare externa 
care vor conduce la imbunatatirea activitatii in 
administratia publica; 

elaborarea unor proiecte de acte 
normative fara consultarea tututror 
factorilor interesati; 

exercitarea de catre societatea civila a dreptului de a 
fi implicată activ in luarea deciziilor de catre 
autoritatile publice locale; 

servicii neadaptate la nevoile/ asteptarile 
cetatenilor; 

realizarea de catre institutiile publice a unor studii in 
vederea identificarii nevoilor si asteptarilor cetatenilor 
fata de serviciile oferite de acestea; 

societatea civila insuficient informata; 

introducerea sistemelor da management al calitatii in 
toate institutiile publice; 

cetateni nemultumiti de serviciile oferite de 
institutiile publice; 

realizarea unor intalniri intre reprezentanti ai 
institutiilor publice si cetateni/ forme asociative ale 
acestora; 

teama de risc; 

parteneriatul intre institutiile publice si societatea 
civila. neimplicarea tuturor actorilor; 

  
dimensionarea centralizata a numarului de 
personal in conditiile suplimentarii 
responsabilitatilor. 

 
 
 

IV. Analiza strategic ă 
 

● Corelând punctele slabe cu  ameninţările  reies problemele de la nivelul instituţiei. 
Situaţia negativă ilustrată va putea fi transpusă într-o situaţie îmbunătăţită, prin reformularea 
pozitivă a problemelor identificate. Aceste formulări pozitive devin automat obiective care terbuiesc 
rezolvate. 

 
Probleme critice identificate  
 
1.Probleme critice generale identificare  
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- lipsa pregătirii continue a personalului pe domenii de activitate, prin participare la sesiuni 
de formare şi instruire, datorită fondurilor limitate alocate în acest sens; 

- inexistenţa unui sistem electronic de management al documentelor. 
 

2.Probleme critice specifice identificate  
- lipsa unei baze de date comună a instituţiei; 

- imposibilitatea de motivare suplimentară a angajaţilor.  
 
         După identificarea şi prioritizarea problemelor, ţinând cont de oportunităţi şi puncte tari se 
defineşte pentru fiecare problemă un obiectiv specific. Obiectivele sunt de fapt direcţiile strategice 
de dezvoltare pe o perioadă dată. 
 

Obiective identificate şi activit ăţi de modernizat  
 

-  Îmbun ătăţirea activit ăţii desf ăşurate de institu ţie 
 

OBIECTIVE GENERALE ACTIVITĂŢI 

Creşterea nivelului de pregătire 
profesională a funcţionarilor 
publici. 

• 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. 
 

     -  Organizarea intern ă 

OBIECTIVE GENERALE ACTIVITĂŢI 

Imbunătăţirea comunicării în 
cadrul instituţiei. 

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

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

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; 

Eficientizarea arhivarii 
documentelor. 

• Ordonarea dosarelor pe problematici si a lucrarilor 
indosariate; 

• Elaborarea unei liste cu documentele publice; 

                - Managementul resurselor umane 

OBIECTIVE GENERALE ACTIVITĂŢI 

Gestionarea eficienta a timpului 
de lucru pe fiecare post. 

• Analizarea fisei postului si suplimentarea sarcinilor 
fiecarui angajat, acolo unde este cazul, pentru 
gestionarea mai eficienta a timpului de lucru cu stabilirea 
si respectarea criteriilor de performanta pentru fiecare 
post in parte; ocuparea tuturor posturilor vacante; 

• Elaborarea fisei trimestriale pentru fiecare angajat pentru 
monitorizarea modului de realizare a sarcinilor; 

• Elaborarea de rapoarte de activitate trimestriala pentru 
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fiecare salariat; 

Îmbunătăţirea formării continue; 

• Elaborarea anuală a planurilor de formare continuă a 
funcţionarilor publici şi salariaţilor în funcţie de rezultatele 
evaluării performanţelor profesionale . 

• Aprobarea şi alocarea în bugetul de venituri şi cheltuieli a 
resurselor financiare necesare realizării planului de 
formare continuă; 

 

                 - Managementul financiar-contabil 

OBIECTIVE GENERALE ACTIVITĂŢI 

Eficientizarea gestiunii financiar 
contabile 

• 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; 

 
 

              - Realizarea demersurilor pentru impl ementarea proiectelor finan ţate din fonduri 
europene 

 

1.Implementarea proiectului „Asfaltare strazi în localitatea Sacu” prin accesarea  
fondurilor nerambursabile  finantate   de la Bugetul Uniunii Europene şi Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) prin  Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) în baza  proiectelor  aferente 
,,Subm ăsurii 7.2 - Investi ţii în crearea și modernizarea infrastructurii de baz ă 
la scar ă mică ,,’  

2.Implementarea altor proiecte de interes local prin derularea programelor pe fonduri 
europene. 

   -  Raportul administra ţie-cet ăţean 

OBIECTIVE GENERALE ACTIVITĂŢI 

Creşterea transparenţei 
activităţii instituţiei şi a 
receptivităţii funcţionarilor faţă 
de problemele cetăţenilor 

- 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 informaţiei către cetăţean; 
- promovarea unor noi servicii pentru cetăţeni (punct de 
informare; adresa de e-mail; pagina web; telefonul 
cetăţeanului, etc.); 
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         -  Îmbun ătăţirea calit ăţii serviciilor cu impact direct asupra cet ăţeanului  
 

OBIECTIVE GENERALE ACTIVITĂŢI 

Perfecţionarea personalului 
care se ocupă de relaţiile cu 
cetăţenii 

- participare la sesiuni şi training-uri de specialitate; 
- accesul funcţionarilor la literatura de specialitate. 

 

Sistemul Informa ţional 

OBIECTIVE GENERALE ACTIVITĂŢI 

Tehnologizarea instituţiei, 
creşterea eficienţei actului 
administrativ 

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

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

3. Utilizarea retelei INTRANET interinstitutionala. 

 

 
  V. Redactarea documentelor finale  
 

Strategia nu este completă fără un plan de acţiune amănunţit – Planul multianal de 
modernizare - prin care să se stabilească măsurile şi acţiunile care conduc la atingerea fiecărui 
obiectiv preluat din strategie, cu alocarea de resurse umane, de timp şi financiare pentru fiecare 
dintre acestea.  

În cadrul planului multianual de modernizare pentru implementarea strategiei, obiectivele 
odată definite sunt preluate în planul tabelar şi detaliate  în cele mai mici amanunte respectiv în 
acţiunile care vor fi căpăta un caracter foarte concret. Se poate constata că  fiecare acţiune are un 
termen limită şi un responsabil, astfel încât la implementarea strategiei este foarte simplu de 
urmărit modul de realizare şi se pot face ajustări atunci când este cazul.  

 
VI.Proceduri de implementare, monitorizare şi evaluare a strategiei de modernizare  

 
1. Implementarea strategiei  
Pentru o bună implementare a strategiei s-a elaborat planul de acţiuni fiind împărţit în activităţi 

specifice cu termeni de referinţă definiţi. Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor a fost desemnat 
responsabilul care îşi va înfiinţa echipa de lucru cu specializări multiple, persoană desemnată de 
către conducerea instituţiei.  

Grupul de lucru este formate din funcţionari publici care au stabilitate astfel încât strategia 
elaborată să reziste în timp şi să-şi urmeze calea spre realizarea unei reforme reale. 

Principalele funcţii şi atribuţii ale grupului de lucru legat de strategia de modernizare sunt: 
- identificarea problemelor şi a obstacolelor din calea transformării sau a ocaziilor propice reformei; 
- urmărirea progreselor şi prezentarea lor în cadrul unor rapoarte adresate conducerii instituţiei; 
- realizarea unei comunicări permanente cu mass-media şi cu cetăţenii în vederea îmbunătăţirii 
imaginii serviciilor oferite cetăţenilor; 
- operarea de modificări în strategie şi în planul multianual de modernizare, atunci când va fi cazul 
şi actualizarea acestora în funcţie de modificările şi cerinţele ulterioare. 

 
2. Monitorizarea  
Monitorizarea furnizează informaţia necesară evaluării. Pentru a putea monitoriza 

implementarea strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele stabilite, a 
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fost necesar a se stabili un set de indicatori. În „Planul de acţiune” sunt specificaţi aceşti indicatori 
pentru fiecare acţiune de îndeplinire a obiectivului. 

 
3. Evaluarea rezultatelor  
Evaluarea rezultatelor va avea loc la sfârşitul programului. Ea va măsura intrările, ieşirile, 

rezultatele, precum şi problemele legate de eficacitate, eficienţă şi relevanţă. 
 Se urmăreşte justificarea resurselor folosite şi a efectelor aşteptate (eficacitate) şi 
neaşteptate (utilitate), precum şi eficienţa intervenţiilor. Se vor evalua factori de succes sau de 
eşuare cât şi durabilitatea rezultatelor şi impacturilor. Se vor trage concluzii, care pot fi 
generalizate, pentru alte intervenţii. Pentru a se evalua impactul, evaluarea expost trebuie 
realizată la un timp după implementare. 
 
 
 

Promotor local, 
Ciocan Octavian - Radu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


