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Obiectiv general - creșterea calității serviciilor furnizate de către Municipiului Moreni 

 Obiectiv specific 1 -  îmbunătățirea calității managementului strategic/operațional la nivelul Municipiului Moreni 

DOMENIU MAJOR DE ÎMBUNĂTĂȚIT 1 - MANAGEMENT STRATEGIC/OPERAȚIONAL 

 
Nr. Domenii de 

îmbunătățit 
Acțiuni de 
îmbunătăţire  

Rezultate 
așteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil Resurse 

Umane Financiare 

1.  Implementarea 
unui sistem de 
management 
strategic/operaţion
al  centrat pe 
criterii de 
performanţă şi  
furnizarea 
serviciului public la 
un nivel calitativ 
optim 

1. Elaborarea Planului 
strategic instituțional al 
Municipiului Moreni 

Un Plan 
Strategic 
Instituțional(P
SI) elaborat și 
aprobat 

Nr. sedinte 
de lucru 
 
Un PSI 
elaborat 

Document de 
aprobare 
plan 

Decemb
rie  
2021 

Grup de 
lucru 
desemnat 

Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

2. Crearea și 
implementare unui 
sistem de obiective 
strategice şi 
operaţionale SMART atât 
la nivel de instituție cât 
și la nivelul fiecărei 
structuri și funcție de 
conducere/execuție în 
parte. 

Sistem de 
obiective 
elaborat,  
aprobat și 
comunicat 

Nr. 
propuneri 
 
Nr. de 
obiective 

PV ședințe 
Documente 
de aprobare 
a setului de 
obiective 

August 
2021 

Comisia SCIM Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri  

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Alte surse 
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3. Asigurarea unei 
comunicări clare și 
eficiente a obiectivelor 
strategice și 
operaționale, atât pe 
orizontală cât și pe 
verticală.  

Nr. de 
întâlniri cu 
angajații 
Nr. e-mail-
uri de 
informare 

PV ședințe 
E-mail de 
transmitere 

Septem
brie 
2021 

Direcția 
Comunicare 

Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

4. Crearea unui cadru 
procedural care să 
includă atât proceduri 
privind realizarea 
planului anual de 
activități, cât și 
mecanismul de 
monitorizare, revizuire 
a acestuia 

Procedură 
privind planul 
anual de 
activități 
elaborată, 
aprobată și 
difuzată 

Nr. ședințe 
O procedură 
elaborată, 
aprobată și 
difuzată 

PV ședințe 
 
Document de 
aprobare 
procedură 
E-mail 
difuzare 

Septem
brie 
2021 

Comisia SCIM 
(coordoneaz
ă 
metodologic) 

Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

5. Evaluarea periodică a 
rezultatelor și 
impactului planurilor 
strategice şi 
operaţionale precum şi a 
acţiunilor şi activităţilor 
realizate, atât din punct 
de vedere cantitativ cât 
și calitativ 

Evaluare 
periodică  
planuri 
strategice 
realizată 

Un grup de 
evaluare 
constituit 
Nr. ședințe 
de evaluare 
Nr. 
documente 
de evaluare  

Document 
privind 
constituirea 
grupului 
PV ședințe 
Documente 
de evaluare 

Ianuarie 
2022 

Grup de 
evaluare 

Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

6. Crearea de grupuri de 
lucru formate din 
personal de conducere și 
personal de execuție în 
scopul identificării de 
soluții optime pentru 
problemele sectoriale 

Ghid de 
constituire 
grupuri 
formalizat, 
grupuri de 
lucru 
constituite 

Ghid privind 
constituirea 
grupurilor 
mixte 
Nr. grupuri 
constituite 

Ghid de 
lucru 
Documente 
privind 
constituirea 
grupurilor 

Septem
brie 
2021 

Responsabil 
desemnat 
 

Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
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7. Studierea impactului 
rezultat în urma 
aplicării documentelor 
strategice ale UAT 
Municipiul Moreni, cu 
focus pe obiectivele și 
rezultatele asumate 

Analiza 
impactului 
unor 
decizii/acțiuni 

Un studiu de 
impact pilot 
realizat 

Document de 
aprobare 
studiu de 
impact 

Martie 
2022 

Grup de 
lucru 
desemnat 
 

Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

2.  Îmbunătățirea 
percepției în ceea 
ce privește 
imaginea public și 
reputația instituției 
prin introducerea 
unui sistem de 
management 
performant 

1.Implicarea părților 
interesate prin 
organizarea periodică 
unor acţiuni de 
consultare (sondaje, 
dezbateri) în vederea 
dezvoltării standardelor 
de calitate a serviciilor 
furnizate către acestea 
care să fie gestionate la 
nivelul instituției 

Acțiuni de 
consultare 
realizate 

Un sondaj 
realizat 
O dezbatere 
realizată 

Chestionare 
sondaj 
PV ședință 
dezbatere 
Rapoarte de 
analiză ale 
sondajului și 
dezbaterii 

Septem
brie 
2021 

Compartime
ntul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni 
 
 

Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

2.Creșterea gradului de 
implicare a instituției în 
activități precum: 
- Participarea la 
activitățile asociațiilor 
profesionale 
Organizarea/participare
a la evenimente – 
seminare, conferințe, 
mese rotunde, 
conferințe de presă, etc 

Participarea/o
rganizarea de 
evenimente 

Nr. 
participări la 
activitățile 
asociațiilor 
profesionale 
Nr. 
evenimente 
organizate 
Nr. 
evenimente 
la care s-a 
participat 

Rapoarte de 
participare 
Rapoarte ale 
evenimentel
or organizate 

Perman
ent, 
evaluare 
anuală 

Conducerea 
Municipiului 
Moreni 
 
 

Conducere 
directii, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
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3.Creșterea gradului de 
conştientizare al 
potențialilor beneficiari 
cu privire la misiunea 
UAT Municipiul Moreni 

Nivel de 
conștientizare 
crescut 
Imagine 
îmbunătățită 

Nr. acțiuni 
de informare 
Nr. acțiuni 
de 
promovare 
Nr. 
evenimente 
de presă 

Site 
Memo 
campanii 
Intranet/ e-
mail 
Revista 
presei. 

Perman
ent, 
evaluare 
anuală 

Compartime
ntul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni 
 
 

Conducere 
direcții, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Alte surse 

3.  Implementarea și 
promovarea 
beneficiilor unui 
sistem de 
management prin 
proiecte 

1.Elaborarea și 
implementare de 
proiecte pentru 
achiziționarea de 
echipamente și 
software/servicii 
specifice e-
administrației la nivelul 
UAT Municipiul Moreni  

Platformă e-
administrație 

Nr.de 
echipamente 
hardware 
achiziționate 
Nr. de 
echipamente 
software 
achiziționate 

Platformă e-
administrație 
funcțională 

Decemb
rie 2022 

Compartime
nt 
Informatică 

Direcții, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
 

4.  Analiza 
oportunităților în 
vederea încheierii 
de parteneriate-
cheie cu sectorul 
privat, public şi cu 
sectorul ONG 

1. Analiza 
parteneriatelor 
încheiate 

Parteneriate 
evaluate 

Nr. rapoarte 
de analiză a 
parteneriatel
or 

Rapoartele 
de analiză 

Anual Responsabili 
parteneriate 
stabiliți prin 
dispoziția 
primarului 

Direcții, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
 

2. Încheierea de 
parteneriate care să 
răspundă domeniilor de 
interes ale UAT 

Identificare de 
noi parteneri 
și încheierea 
de noi 
parteneriate 

Criterii 
selecție 
parteneri 
stabilite 
Nr.parteneri 
identificați 
Nr. 
parteneriate 
încheiate 

Document de 
aprobare 
criterii 
Documente 
de aprobare 
parteneriate 

Perman
ent 

Direcții, 
servicii și 
birouri 
 
 

Compartim
entul 
Relații 
publice, 
consiliere 
și 
informații 
cetățeni 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Alte surse 
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3. Cercetare modelelor 
de succes la nivel 
internațional și 
organizarea de acțiuni 
de tip schimb de bune 
practice cu instituții 
similar din alte state 

Activităţi de 
schimburi de 
bune practici 
cu alte 
instituții 
organizate 

Nr. 
schimburi de 
bune practici 

Site 
Intranet/ e-
mail 
 

Perman
enent 

Direcții, 
servicii și 
birouri 

structuri 
dedicate 
(ex. 
achiziții 
publice) 
Furnizori 
servicii 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
Alte surse 

5.  Implicarea efectivă 
a cât mai multor 
categorii de 
angajați în 
dezvoltarea 
planurilor, 
strategiilor şi 
obiectivelor, în 
configurarea 
proceselor, cât şi în 
identificarea şi 
implementarea 
acţiunilor de 
îmbunătăţire 

1.Introducerea unei 
etape de consultare în 
rândul angajaților în 
procesul de elaborare a 
documentelor 
strategice, faza de 
proiectare. 
 

Consultare 
realizată 

Nr. de 
acțiuni de 
consultare 
 

PV proces 
consultare 

Anual Direcții, 
servicii și 
birouri 
inițiatoare 
ale 
documentelo
r strategice 

Direcții, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
 

2.Organizarea de 
consultări interne pe 
teme de interes; 
Informarea angajaților, 
periodic, prin 
intermediul unor 
întâlniri de lucru fără o 
tematică limitativă. 
 

Dezbateri 
organizate, 
ședințe 
derulate 

Nr. de 
dezbateri 
interne 
Nr. ședințe 
organizate 

PV ședințe/ 
dezbateri 

Anual Conducere 
Municipiul 
Moreni 

Direcții, 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
 

6.  Management 
financiar eficient și 
centrat spre 
preformanță 
 

1. Elaborare și 
popularizare plan de 
investiții 2021 – 2023, în 
corelare cu obiectivele 
strategice/operaționale 
asumate. 

Analiză 
venituri 
realizată 
Mediatizare 
realizată 

Nr.evenimen
te de 
mediatizare 
Nr. de 
articole de 
presă 

Memo 
evenimente, 
monitorizare 
presă 

Anual Conducerea 
Municipiul 
Moreni 

Compartim
entul 
Relații 
publice, 
consiliere 
și 
informații 
cetățeni 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
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2. Identificare 
oportunități de 
finanțare și creșterea 
numărului de aplicații 
depuse (fonduri 
europene/guvernament
ale, alte surse). 

Creșterea cu 
25% a sumelor 
obținute din 
fonduri 
nerambursabil
e in exercitiul 
financiar 2021-
2027 față de 
2014-2020 

Nr. cereri de 
finanțare 
Valoare 
proiecte 

Cereri de 
finanțare 
Sume 
încasate 

Ciclu de 
finanțar
e 

Compartime
ntul Proiecte 
cu finanțare 
externă 

Compartim
entul 
Proiecte cu 
finanțare 
externă 

Buget 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

3. Monitorizarea și 
evaluarea proceselor 
interne, a rezultatelor 
obținute și măsurilor 
economice adoptate la 
nivelul instituției 
utilizând criterii precum 
eficiența și eficacitatea 

Îmbunătățirea 
performanței 
instituționale  

Nr. ședințe 
de 
monitorizare 
 
Nr. rapoarte 
de 
monitorizare 

PV ședințe 
Rapoarte de 
monitorizare 

Anual Direcția 
Tehnică 
Direcția 
Economică 
 

Direcții 
servicii și 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
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 Obiectiv specific 2 - îmbunătățirea calității managementului de resurse umane la nivelul Municipiului Moreni 
 

DOMENIU MAJOR DE ÎMBUNĂTĂȚIT 2 - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 
Nr. Domenii de 

îmbunătățit 
Acțiuni de îmbunătăţire  Rezultate 

așteptate 
Indicatori de 

rezultat 
Surse de 
verificare 

Termen Responsabil Resurse 

Umane Financiare 

1.  

 
Distribuția 
adecvată a 
sarcinilor/atribuţ
iilor angajaților, 
în funcție de 
volumul, 
complexitatea 
lucrărilor care 
sunt de efectuat 
și timpul alocat, 
în corelare cu 
obiectivele 
asumate la nivel 
de 
instituție/structu
ră subordonată/ 
departament/pro
iect 
 

1. Adaptarea 
organigramei/regulament
elor/fișelor de post la 
nevoile reale de 
personal/ competențe la 
nivel de factori de 
decizie/ personal de 
execuție, la facilitățile IT 
și cu metode inovative de 
management și 
modificarea, respective 
punerea în aplicare a 
acesteia 

Analiză 
anuală 
realizată 
Documente 
de 
organizare 
internă 
revizuite: 
fișe de post, 
organigrama, 
R.O.F. și 
R.O.I. 
actualizate 

O analiză 
realizată 
Nr. ședințe de 
analiză 
Nr. documente 
revizuite 

PV ședințe 
Documente 
de 
organizare 
internă 
actualizate
: fișe de 
post, 
organigram
a, R.O.F. și 
R.O.I. 
actualizate 

Bienal Compartime
ntul personal 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

2. Elaboarea unui sistem 
de mobilitate în 
interiorul instituției 

Analiză 
anuală 
privind 
mobilitatea 
realizată 
Aplicarea 
măsurilor de 
mobilitate 

O analiză 
realizată 
Nr. ședințe de 
analiză 
Nr. posturi 
supuse 
mobilității 

PV ședințe 
Documente 
privind 
aplicarea 
mobilității 

Anual Compartime
ntul personal 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
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3. Organizarea de 
consultări între 
conducere şi angajaţi cu 
privire la obiective 
stabilite şi la modul de 
măsurare a gradului de 
atingere a obiectivelor 

Analiză 
realizată 

Nr. analize PV ședințe/ 
e-mail-uri  

Anual Personalul d 
e conducere 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

4. Analiza necesarului de 
resurse umane la nivelul 
Municipiului Moreni 

Analiză 
anuală 
realizată 
 

O analiză 
realizată 
Nr. ședințe de 
analiză 
 

PV ședințe 
 

Anual Compartime
ntul personal 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

5. Actualizarea 
procedurilor de resurse 
umane cu focus pe 
procesul de recrutare și 
selecție a personalului 

Proceduri 
revizuite 

Nr. analize 
privind 
recrutarea și 
selecția 
Nr. proceduri 
revizuite 

Rapoarte 
de analiză 
Documente 
de 
organizare 
internă 

Anual Compartime
ntul personal 

Comisie 
de analiză 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
Alte surse 
 

6. Asigurarea periodică a 
desfășurării unor acțiuni 
specifice de consiliere și 
îndrumare pentru fiecare 
angajat 

Consiliere și 
îndrumare 
realizate 

Nr. de acțiuni 
de consiliere 
și îndrumare 
Nr. de 
personae 
consiliate 

PV acțiuni Perman
ent 

Compartime
ntul personal 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

2.  Promovarea și 
implementarea 
managementului 
etic 
comportamental 
în Municipiul 
Moreni 

1.Completarea cadrului 
procedural prin 
actualizarea/elaborarea 
de Coduri de conduită 

Coduri 
actualizate/
elaborate 

Nr. coduri 
Nr. ședințe de 
actualizare/el
aborare 

PV ședințe 
Documente 
de 
aprobare 
coduri 

Perman
ent 

Compartime
ntul personal 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

2.Acțiuni de consiliere 
etică a angajaților 

Consiliere 
etică 
realizată 

Nr. de acțiuni 
de consiliere  

PV acțiuni Perman
ent 

Consilier de 
etică 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Competența face diferența!  
 

 
 www.poca.ro  

 

 

 Nr. de 
persoane 
consiliate 

3.Implicarea personalului 
în aplicarea și 
diseminarea procedurilor 
standardului 1 – SCIM – 
Etică și integritate 

Standard 1 
implementat 

Nr. de ședințe 
Nr. documente 
de 
implementate 

PV ședințe 
Documente 
de 
implement
are 

Iulie 
2021 

Comisia SCIM 
Consilier de 
etică 
Responsabil 
SNA 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

3.  Formarea 
continuă a 
angajaților și 
măsurarea 
impactului 
planului anual 
de măsuri şi 
activităţi aplicat 
în acest scop 
 

1.Asigurarea necesarului 
de resurse pentru 
pregătirea personalului în 
mod continuu și eficace 

Creșterea nr. 
de persoane 
formate 

Nr. de 
persoane ce 
participă la 
activități de 
formare/perfe
cționare 

Rapoarte 
participare 
activități 
de formare 

Anual Conducerea 
MUNICIPIULU
I MORENI 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

2.Realizarea analizelor 
periodice privind nevoile 
de formare 

Analiză 
multianuală 
realizată 

Un Plan de 
formare 
multianual 
realizat 

Document 
de 
aprobare 
Plan 

Noiembr
ie 2021 

Conducerea 
Municipiului 
Moreni 

Responsa
bil 
activitate 
de 
formare 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
Alte surse 
 

3.Aplicarea de metode de 
formare de ultimă 
generație/moderne (ex: 
cu instrumente 
multimedia, training la 
locul de muncă, e-
learning, team building 
etc.) 

Sistem de 
formare 
bazat pe 
metode 
moderne 
funcțional 

Nr. de sesiuni 
de formare la 
locul de 
muncă 
disponibile/ 
organizate 
Nr. cursuri de 
formare în 
sistem e-
learning 
disponibile 

Intranet Anual  Compartime
ntul personal  
Compartime
ntul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni/ 
Compartime
nt 
Informatică 

Responsa
bil 
activitate 
de 
formare 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
Alte surse 
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4. Realizarea unei 
evaluări cu frecvență 
anuală, din punct de 
vedere calitativ și 
cantitativ, a impactului 
activităților de formare 

Raport anual 
de evaluare 
a impactului 
activităților 
de formare 
realizat 

O metodologie 
de evaluare a 
impactului 
formalizată 
Un raport de 
evaluare a 
impactului 

Document 
aprobare 
metodologi
e 
Raport de 
analiză a 
impactului 
 

Anual  Compartime
ntul personal 

Responsa
bil 
activitate 
de 
formare 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
 

4.  Creșterea 
gradului de 
motiovare și a 
celui de 
satisfacție a 
angajaților 
Municipiului 
Moreni. 
 
 
 
 

1. Măsurarea periodică a 
gradului de satisfacție a 
angajaților 

Chestionare 
realizate, 
aplicate, 
centralizate 
și analizate 

Nr. 
chestionare 
aplicate 
Un document 
de analiză 

Document 
de analiză 
disponibil 
intranet 

Anual Compartime
ntul personal 

Comparti
mentul 
personal 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
alte surse 
 

2. Implementarea de 
acțiuni de popularizare a 
angajaților care au 
obținut rezultate 
pozitive, ca exemple de 
succes/ profesionalism și 
implementarea unui 
sistem de recompensare a 
acestora. 

Acțiuni de 
promovare/e
vidențiere 
realizatre 

Nr. persoane 
evidențiate 

Intranet Anual Conducerea 
MUNICIPIULU
I MORENI 

Comparti
mentul 
personal 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
 

3. Crearea unui sistem de 
recompense bazat pe 
criterii clare și 
mechanism de aplicare a 
acestuia cu asigurarea 
transparenței și echității 

Set de 
criterii 
elaborat 

Nr. criterii Intranet Anual Conducerea 
MUNICIPIULU
I MORENI 
 
Compartime
ntul personal 

Personalu
l de 
conducer
e 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
 

4. Crearea unui 
mediu/spațiu de lucru 
optim prin măsuri stricte 
de respectare a 

Amenajea de 
noi spații de 
lucru 

Nr. noi spații 
de lucru 
create 

Situație 
inventar 

Perman
net 

Conducerea 
MUNICIPIULU
I MORENI 
 

Personalu
l de 
conducer
e 

Buget 
Municipiului 
Moreni 
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cerinţelor de sănătate şi 
securitate la locul de 
muncă precum și prin 
achiziții de mobilier, 
tehnică de lucru etc. 

 
  



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Competența face diferența!  
 

 
 www.poca.ro  

 

 

 

 

 Obiectiv specific 3 – îmbunătățirea sistemului de comunicare și de utilizare a tehnologiei informației la nivelul 
Municipiului Moreni 

 

DOMENIU MAJOR DE ÎMBUNĂTĂȚIT 3 - COMUNICARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR 

 
Nr 
crt. 

Domenii de 
îmbunătățit 

Acțiuni de îmbunătăţire  Rezultate 
așteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil Resurse 

Umane Financiare 

1.  Creșterea 
gradului de 
performanță a 
angajaților 
prin 
facilitarea 
accesului la 
informații 
relevante 
pentru 
activitatea 
desfășurată 

1. Partajarea de documente 
prin intermediul rețelei 
interne/intranet cu 
asigurarea măsurilor de 
securitate informatică 

Retea intranet 
funcțională 
pentru 
partajarea de 
documente 

Nr. documente 
partajate 
anual 

Intranet 2021 
rețea 
funcțion
ală 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni/ 
Compartiment 
Informatică 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

2.Introducerea semnăturii 
electronice pentru toate 
direcțiile, serviciile și 
birourile, în vederea 
reducerii numărului 
documentelor tipărite 

Reducerea cu 
10% până în 
anul 2021 a 
numărului de 
documente 
tipărite 

Nr. documente 
semnate 
electronic 

C.I.D. Octombr
ie 2021 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni/ 
Compartiment 
Informatică 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 
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3. Realizarea unei baze de 
date/biblioteci virtuale, în 
sistem open-access 
angajaților, care să conțină 
informații utile activității 
curente 

Bibliotecă 
virtuală 
funcțională 

Nr. documente 
în biblioteca 
virtuală 

Intranet Decemb
rie 2021 
bibliote
că 
funcțion
ală 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni/ 
Compartiment 
Informatică 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

2.  Facilitarea 
accesului la 
informații 
relevante 
pentru părțile 
interesate 

1. Analiza și 
revizuirea/actualizarea 
categoriilor de informații de 
interes public disponibile pe 
site-ul web 

Site web 
îmbunătățit/ 
actualizat 
2. Crearea 
unei zone de 
întrebări și 
răspunsuri 
referitoare la 
problematicile 
de interes 
pentru 
cetățeni 
3. Crearea 
unei zone care 
să conțină 
anunțuri 
despre 
ședințele 
Consiliului 
Local precum 
și a ordinii de 
zi. 

Nr. postări pe 
site 

Site-ul 
web 

Lunar/ 
când 
este 
necesar 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni/ 
Compartiment 
Informatică 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 
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2.Crearea unor pagini social-
media cu informații de 
interes public cu privire la 
serviciile gestionate de 
primărie: facebook, 
Instagram și twitter  

Creșterea 
gradului de 
informare a 
cetățenilor 

Nr. pagini 
social-media 
Nr. postări  

Internet Lunar/ 
când 
este 
necesar 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni 
 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

3. Elaborarea și aplicare 
unei strategii de comunicare 
și marketing public a 
instituției 

Strategie 
realizată 

O strategie 
realizată, 
aprobată 

Document 
de 
aprobare 
strategie 

Noiembr
ie 2021 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni 
 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

4. Implementarea unei 
soluții IT interactive care să 
faciliteze depunerea de 
sesizări online de către 
cetățeni 

Aplicație 
funcțională 

O aplicație 
funcțională 
pentru 
asigurarea 
unui cadru 
interactiv de 
sesizări din 
partea 
cetățenilor 
 

Aplicația 
informati
că, 
document
e de 
achiziții 

Septem
brie 
2021 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni/ 
Compartiment 
Informatică 

Direcții, 
servicii, 
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

3.  Optimizarea 
relației cu 
mass media 

 
 

1. Nominalizarea unui 
responsabil pentru relația cu 
mass-media și asigurarea 
unei comunicări constante și 
clare cu media prin 
organizarea de conferințe de 
presă, comunicate de presă, 
ori de câte ori este nevoie. 

Conferințe de 
presă 
organizate 
lunar, 
comunicate de 
presă 
elaborate 
difuzate 

Nr. conferințe 
de presă 
organizate, 
Nr. 
comunicate de 
presă 
elaborate 
difuzate 

Monitoriz
are presă 

Lunar Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni 
 

Compart
imentul 
Relații 
publice, 
consilier
e și 
informaț

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
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ii 
cetățeni 

2.Analiza canalelor media și 
stabilirea unei strategii de 
utilizare a acestorsa în 
scopul unei promovări 
eficiente a imaginii publice a 
Municipiului Moreni 

Imagine 
MUNICIPIULUI 
MORENI 
promovată 

Nr. acțiuni de 
promovare 

Document
e acțiuni 
de 
promovar
e 

Anual Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni 
 

Compart
imentul 
Relații 
publice, 
consilier
e și 
informaț
ii 
cetățeni 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 

4.  Dezvoltarea 
infrastructurii 
IT&C la nivelul 
Municipiului 
Moreni. 
 

1. Creșterea gradului de 
digitalizare a proceselor 
interne prin achiziția și 
utilizarea de softuri 
specializate (dezvoltarea 
unei platforme online 
multifuncţionale care să 
permită schimbul de date; 
achiziţie softuri specializate 
tip transformare voce în 
text; plați on-line etc). 

Plan de 
digitalizare 
realizat 

Nr. planuri de 
digitalizare  

Document 
elaborat 

Octombr
ie 2021 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni/ 
Compartiment 
Informatică 

Compart
imentul 
Relații 
publice, 
consilier
e și 
informaț
ii 
cetățeni 
 
/Direcții 
și 
servicii 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

2. Asigurarea infrastructurii 
IT pentru schimbul de date 
cu alte instituții 

Infrastructură 
realizată 

Nr. documente 
schimbate cu 
alte instituții 

Solicitări 
schimburi 
de date 

August 
2021 

Direcția 
Comunicare 

Direcția 
tehnică 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni, alte 
surse 

5.  Implementare
a de politici 
integrate de 

1.Colectarea și evaluarea, în 
mod regulat, a informaţiilor 
relevante pentru activitatea 

Analiză privind 
interconectare
a realizată 

Un document 
de analiză 

Aprobare 
document 
de analiză 

Septem
brie 
2021 
toate 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 

Direcția 
tehnică 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
alte surse 
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gestiune a 
resurselor 
tehnologice în 
concordanţă 
cu obiectivele 
strategice şi 
operaţionale 
ale instituţiei. 

instituţiei- interconectarea 
bazelor de date 

Nr. baze de 
date 
interconectate 

bazele 
de date 
sunt 
intercon
ectate 

informații 
cetățeni/ 
Compartiment 
Informatică 

2.Realizarea unui 
managementul integrat al 
documentelor în interiorul 
instituției - managementul 
documentelor, evidența și 
monitorizarea contractelor 
încheiate 

Management 
integrat al 
documentelor 
realizat 

Un circuit al 
documentelor 
revizuit 
Un sistem 
informatic 
realizat/achizi
ționat 

Document
e achiziții 
system 
informati
c 

August 
2021 – 
sistem 
informat
ion de 
manage
ment al 
docume
ntelor 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni/ 
Compartiment 
Informatică 

Direcția 
tehnică 
Compart
imentul 
Proiecte 
cu 
finanțar
e 
externă 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
alte surse 
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 Obiectiv specidic 4 – Îmbunătățirea proceselor/procedurilor din perspectiva managementului integrat al calității la 
nivelul Municipiului Moreni 

 

DOMENIU MAJOR DE ÎMBUNĂTĂȚIT 4 – PROCESE INTERNE 

 
Nr. Domenii de 

îmbunătățit 
Acțiuni de îmbunătăţire  Rezultate 

așteptate 
Indicatori de 

rezultat 
Surse de 
verificare 

Termen Responsabil Resurse 

Umane Financiare 

1.  Implementare
a 
Managementu
l calității 
totale (TQM) 
la nivelul 
Municipiului 
Moreni 
 
 
 

1.Implementare CAF – Cadrul 
comun de autoevaluare la 
nivelul instituțiilor publice 

CAF 
implementat 
 
Publicarea pe 
site a evoluției 
îndeplinirii 
obligațiilor 
asumate prin 
CAF 

Nr domenii de 
îmbunătățit 
 
Nr măsuri de 
îmbunătățire 

Plan de 
îmbunătă
țire 
 

Mai 
2023 

Responsabil 
CAF/Direcții și 
servicii 

Respons
abil CAF 
Furnizor
i servicii 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Fonduri 
nerambursab
ile  
 

2.Recertificarea pentru 
sisteme de management al 
calităţii ISO 9001:2015. 

ISO 
implementat 

 Standard 
implemen
tat 

Iunie 
2021 

Direcții și 
servicii 

Conduce
re 
direcții 
servicii 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Fonduri 
nerambursab
ile  

3.Actualizare SCIM SCIM 
actualizat 

Nr. standarde 
actualizate 

Raport 
evaluare 
SCIM 
 

Anual Comisie SCIM Comisie 
SCIM 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Fonduri 
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nerambursab
ile  

4.Implementare BSC  BSC 
implementat 

Harta 
strategiei 
Planul 
Strategic 

Planul 
strategic 
 

Noiembr
ie 2021 

Conducere 
Municipiul 
Moreni 

Conduce
re 
direcții 
servicii 
și 
birouri 
Furnizor
i 
servicii. 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Fonduri 
nerambursab
ile  
 

5.Implementare GDPR GDPR 
Implementat 

Un regulament 
intern privind 
protecția 
datelor 
Nr. documente 
revizuite din 
perspectiva 
GDPR 

Proceduri 
privind 
protecția 
datelor 
 
 

August 
2021 

Conducere 
Municipiul 
Moreni 

Conduce
re 
direcții 
servicii 
și  
birouri 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  

2.  Actualizarea/
elaborarea de 
proceduri 
pentru 
asigurarea 
unui 
management 
performant la 
nivelul 
Municipiului 
Moreni 

1. Inființarea unei structuri 
cu atribuții în domeniul 
managementul calității și 
asigurarea unui nivel adecvat 
de pregătire a membrilor 
acestei structuri 

Responsabili  
cu atribuții în 
domeniul 
managementul 
calității numiți 
prin Dispoziția 
primarului: un 
responsabil la 
nivelul 
instituției și 
câte un 
responsabil 
pentru fiecare  

Nr. 
responsabili 
Nr. sesiuni de 
formare 
 

Dispoziția 
primarulu
i 
Fișe de 
post 
actualizat
e 
Raport de 
instruire 
 
 

Februari
e 
2022 

Compartiment
ul persona 
Responsabili 
calitate 

Compart
imentul 
persona 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Fonduri 
nerambursab
ile  
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direcție, 
serviciu sau  
birou 
Pregătirea 
personalului 

2. Actaulizarea procedurilor 
de sistem/ operaționale, 
regulamente, în concordanța 
cu modificările legislative 
survenite 

Proceduri 
actualizate/ 
revizuite 

Nr. proceduri 
revizuite, 
aprobate 
difuzate 

Intranet 
Proceduri 

Anual Comisie SCIM Conduce
re 
direcții 
servicii 
și  
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  

3.  Dezvoltarea 
proceselor de 
management 
al riscului 

1.Introducerea în cadrul 
procedurilor de lucru a 
prevederilor referitoare la 
managementul riscurilor la 
nivelul fiecărei structuri 

Proceduri 
actualizate 

Nr. proceduri 
actualizate 

Intranet 
Proceduri 

Anual Comisie SCIM Conduce
re 
direcții 
servicii 
și  
birouri 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  

2.Continuarea aplicării SNA 
2016-2020 

Aplicarea 
Strategiei 
Naționale 
Anticorupție 
(SNA) realizată 

Nr. rapoarte 
de 
monitorizare  
Plan de 
integritate 
Registrul 
riscurilor la 
corupție 

Rapoarte 
de 
monitoriz
are 

Anual Responsabil 
SNA 

Conduce
re 
direcții 
servicii 
și  
birouri 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  

3.Asigurarea organizării și 
participării la cursuri în 
domeniul eticii, integrității 
și al anticorupției acreditate 
ANC 

Curusri 
organizate 

Nr. rapoarte 
de participare 

Certificat
e/Diplom
e 
obținute 

Anual Consilier de 
etică 

Conduce
re 
direcții 
servicii 
și  
birouri 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Competența face diferența!  
 

 
 www.poca.ro  

 

 

 

 
  



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Competența face diferența!  
 

 
 www.poca.ro  

 

 

 

 Obiectiv specific 5 – îmbunătățirea gradului de valorificare a rezultatelor obținute la nivelul UAT Municipiul Moreni 
 

DOMENIU MAJOR DE ÎMBUNĂTĂȚIT 5 - INVENTARIEREA ȘI VALORIFICAREA REZULTATELOR 

 
Nr. Domenii de 

îmbunătățit Acțiuni de îmbunătăţire  
Rezultate 
așteptate 

Indicatori de 
rezultat 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 
Resurse 

Umane Financiare 

1.  Evaluarea 
rezultatelor 
obținute de 
Municipiul 
Moreni, ca 
urmare a 
implementării 
unui management 
performant pe 
bază de 
planificare 

1. Elaborarea și 
implementarea unui plan de 
evaluare a rezultatelor 
privind activitățile specifice 
Municipiului Moreni (de 
exemplu: calitatea, 
fiabilitatea, îndeplinirea 
standardelor de calitate, 
timpul de 
procesare/execuţie/interven
ție, calitatea îndrumării 
oferite factorilor interesați, 
etc.). 

Analizarea 
periodică a 
rezultatelor 
privind 
serviciile 
publice 
realizată 

Nr. sedințe de 
analiză 
Un raport de 
analiză anual 

PV 
ședințe 
Raport de 
analiză 

Decemb
rie 2021 
prima 
analiză 

Comisia de 
monitorizare 
S.C.I.M. 

Conduce
re 
direcții, 
servicii 
și  
birouri 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  
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strategică/operaț
ională, indicatori 
de performanță și 
monitorizare, 
analiza 
impactului 

2. Evaluarea gradului de 
mulțumire a cetățenilor față 
de serviciile oferite folosind 
instrumente de măsurare a 
percepției 

Măsurarea 
rezultatelor 
pe baza  
indicatorilor 
de 
management 
intern 
realizată 
 

O metodologie 
de măsurare  a 
rezultatelor 
Un raport de 
analiză a 
rezultatelor 

Document 
de 
aprobare 
metodolo
gie 
 
Raport de 
analiză 

Septem
brie 
2021 - 
metodol
ogie 
Decemb
rie 2021 
prima 
analiză 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni 
 

Conduce
re 
direcții 
servicii 
și  
birouri 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  

2.  3. Elaborarea indicatorilor 
de management intern și 
măsurare a rezultatelor 
Municipiului Moreni. 

Măsurarea 
rezultatelor 
pe baza  
indicatorilor 
de 
management 
intern 
realizată 
 

O metodologie 
de măsurare  a 
rezultatelor 
Un raport de 
analiză a 
rezultatelor 

Document 
de 
aprobare 
metodolo
gie 
 
Raport de 
analiză 

Septem
brie 
2021 - 
metodol
ogie 
Decemb
rie 2021 
prima 
analiză 

Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 
informații 
cetățeni 
 

Conduce
re 
direcții 
servicii 
și  
birouri 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  

3.  Valorificarea 
rezultatelor 
Municipiului 
Moreni în relația 
cu părțile 
interesate 
relevante 
 

1. Utilizarea rezultatelor 
evaluării și analizelor de 
impact în elaborarea 
strategiilor pe termen lung 

Rezultate 
pozitive 
incluse în 
strategiile pe 
termen lung 

Nr. rapoarte 
de 
monitorizare 
Nr. analize 
diagnostic 

Rapoarte 
și analize 

Anual Conducerea 
Municipiului 
Moreni 
Compartiment
ul Proiecte cu 
finanțare 
externă 

Conduce
re 
direcții 
servicii 
și  
birouri 
 

Bugetul 
Municipiului 
Moreni  

2. Asigurarea unui grad 
ridicat de transparență a 
rezultatelor și impactului în 
comunitate a 
parteneriatelor cu părți 
interesate relevante și a 
proiectelor derulate. 

Proces de 
publicare/evid
ențiere 
realizată 

Nr. documente 

publicate 

Document

e 

Site 

Intranet/
e-mail 
Articole 
de presă 

Perman
ent 

Conducere 
Municipiul 
Moreni 
Compartiment
ul Relații 
publice, 
consiliere și 

Compart
imentul 
Relații 
publice, 
consilier
e și 
informaț

Bugetul 
Municipiului 
Moreni 
Fonduri 
nerambursab
ile  
 



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Competența face diferența!  
 

 
 www.poca.ro  
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