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STRATEGIA DE MODERNIZARE A INSTITUŢIEI 2011-2013
I. Contextul intern
Analiza potenţialului uman şi a resurselor materiale şi financiare au impus
realizarea Strategiei de modernizare a instituţiei, Primăria comunei Iablaniţa, pe
perioada 2011-2013 şi aplicarea la nivelul Primăriei comunei Iablaniţa a unor
măsuri care să asigure reforma instituţională.
Primăria comunei Iablaniţa îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.
215/2001, Legea Administraţiei publice locale, re republicată în anul 2007,
modificată şi completată, precum şi în baza Regulamentului de organizare si
funcţionare aprobat prin HCL nr. 65/ 23.12.2009.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, 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 al comunei Iablaniţa 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. Având în vedere specificul local al comunei Iablaniţa şi nevoile activităţii
sale, Consiliul local al comunei Iablaniţa este organizat pe comisii de specialitate:
Comisia I – Buget – finanţe, Comisia II – Comisia juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice şi Comisia III – Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, cultură
şi sport.
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin HCL nr.
66/23.12.2009, comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) iniţiază şi coordonează studii, analize, anchete administrative, prognoze
orientative în domeniile pentru care au fost constituite;
b) controlează activitatea societăţilor comerciale şi regiilor autonome din
subordinea Consiliului local al comunei Iablaniţa;
c) propun şi analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local al comunei
Iablaniţa;
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d) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local al comunei Iablaniţa
spre avizare;
e) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate,
pe care le prezintă consiliului local al comunei Iablaniţa;
f) propun asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţi economici interni
sau externi în scopul realizării sau exploatării unor lucrări de interes comun şi
efectuează studii şi analize privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi
înfrăţire a comunei Iablaniţa cu localităţi din străinătate şi propun consiliului local
al comunei Iablaniţa proiecte de hotărâri în acest sens;
g) urmăresc aplicarea hotărârilor adoptate de către consiliul local al comunei
Iablaniţa;
h) controlează periodic modul în care s-au soluţionat petiţiile cetăţenilor,
corespunzător domeniului de activitate;
i) îndeplinesc orice însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local al comunei
Iablaniţa, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică
Locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare (art. 36),
Consiliul local al comunei Iablaniţa 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 inter instituţională 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 comunei Iablaniţa 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.
Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi Primăria
comunei Iablaniţa este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul
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funcţionarilor publici, re republicată în anul 2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate
de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată
în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt obligatorii pentru
funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie
publică în cadrul Primăriei comunei Iablaniţa.
Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici
din cadrul Primăriei comunei Iablaniţa conform art. 3 din Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată în anul 2007 sunt
următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii
publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii
publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul
personal, în exercitarea funcţiei publice;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în fata autorităţilor şi
instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de
a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au
obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă,
eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii
publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le
este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii,
vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să
abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii
publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de
drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei
publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie
de bună credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile
desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi
supuse monitorizării cetăţenilor.
Personalul care efectuează activităţi de secretariat, administrative, protocol,
gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de deservire, este angajat cu contract individual
de muncă. Persoanele care ocupa aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public
ci de personal contractual şi li se aplică legislaţia muncii şi Legea nr. 477/2004
privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice.
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Principiile ce trebuie respectate de personalul contractual al Primăriei
comunei Iablaniţa conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 477/2004 privind codul
de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice sunt:
a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul
contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât
interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi
instituţiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are
îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are
obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă,
eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii
contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi
este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul,
vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul
contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea
ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea
funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să
fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de
serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile
desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt
publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Structura organizatorică a Primăriei comunei Iablaniţa este în conformitate
cu HCL nr. 36/13.08.2010 privind aprobarea organigramei Primăriei comunei
Iablaniţa, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale Primăriei comunei
Iablaniţa, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
489602/23.07.2010.
Scopul:
I. Crearea unei instituţii eficace şi bine adaptată realităţilor şi
particularităţilor Comunei Iablaniţa, comparabilă sub aspectul eficienţei cu
instituţii similare din ţările membre ale Uniunii Europene, precum şi oferirea de
servicii de calitate cetăţenilor.
II. Formarea unei elite, în sensul individualităţilor, dar şi a unui grup de
funcţionari publici, care să facă parte dintr-o elită naţională.
III. Conştientizarea cetăţeanului a tot ce înseamnă statul de drept, garant al
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar şi a obligaţiilor pe care le au, prin
respectarea legalităţii, ordinii şi securităţii şi, nu în ultimul rând, a solidarităţii şi a
interesului public.
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Valorile:
Valori promovate de Primăria comunei Iablaniţa:
Credem în:
● prestarea unor servicii de calitate cu:
- profesionalism;
- promptitudine;
- deschidere şi transparenţă;
- accesibilitate;
● în desfăşurarea activităţii noastre sunt foarte importante:
- cinstea şi corectitudinea;
- integritatea morală şi profesională;
- comunicarea şi lucrul în echipă;
● tratarea cetăţenilor şi angajaţilor noştri cu:
- respect;
- egalitate;
- imparţialitate;
- nediscriminare;
şi considerăm că angajaţii noştri trebuie:
- recompensaţi pentru spiritul de iniţiativă;
- încurajaţi pentru autoperfecţionare;
- susţinuţi financiar pentru formare profesională;
- informaţi permanent despre toate problemele instituţiei.
Obiectiv general:
Îmbunătăţirea şi întărirea capacităţii instituţiei Primăria comunei Iablaniţa,
modernizarea sistemului informaţional al instituţiei şi creşterea calităţii serviciilor
oferite cetăţenilor.
Crearea pentru cetăţeanul din comuna Iablaniţa, şansa de a avea o viaţă trăită
sub imperiul legalităţii, corectitudinii, promptitudinii şi a respectului de sine.
Comuna Iablaniţa, trebuie să fie un loc pentru oameni, pentru român, în care să
existe un raport corect între ceea ce cerem şi ceea ce oferim, prin perfecţiunea a tot
ceea ce facem, prin respectul pentru cel de lângă noi, prin a fi uniţi, prin a fi
constructivi. Să construim în România o viaţă mai bună, împreună!
Obiective specifice:
- realizarea unei pagini web pentru oferirea de informaţii cetăţenilor;
- crearea unui compartiment de relaţii publice pentru a fi la curent cu toate nevoile;
- dotarea instituţiei, la nivelul fiecărui compartiment, cu mijloace IT de ultima
generaţie pentru asigurarea promptitudinii faţă de cetăţeni;
- formarea profesională continuă a funcţionarilor publici prin cursuri de
perfecţionare organizate în fiecare an de INA pentru asigurarea calităţii actului
administrativ.
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II. Analiza diagnostic - ANALIZA SWOT – efectuată la nivelul instituţiei a scos
în evidenţă punctele tari şi punctele slabe din organizarea şi funcţionarea ei,
oportunităţile momentului precum şi ameninţări la adresa instituţiei.
Puncte tari

Impactul care îl au asupra instituţiei

Disponibilitate
în
soluţionarea
problemelor, transparenţă
Deschidere permanentă pentru înnoire şi
perfecţionare
Calitatea resurselor umane

Deplasarea la faţa locului pentru verificarea celor sesizate
de cetăţean, în prezenţa persoanei care a formulat
plângerea.

Disponibilitatea pentru lucru în echipă şi
bună comunicare internă
Existenţa compartimentelor specializate
Puncte slabe
Resurse umane limitate
Insuficientă delegare de responsabilitate
Lipsa întrunirilor în vederea schimbului
de bune practici
Stresul,
carenţele
în
pregătirea
profesională, motivarea insuficientă

În general, personalul este pregătit profesional şi se
adaptează relativ rapid la modificările impuse de reforma
sistemului administrativ.
Se pune accent pe procesul de formare continuă pentru
asigurarea unor standarde profesionale ridicate.
Există un grad ridicat de cooperare şi de lucru în echipă, în
vederea eficientizării activităţii, cu colegii şi superiorii.
Asigură echilibrul necesar bunei desfăşurări a activităţilor
foarte complexe.
Impactul care îl au asupra instituţiei
Personalul este suprasolicitat
Blazarea funcţionarului public.
Este necesară organizarea unei întâlniri, o data pe lună, cu
toţi angajaţii instituţiei, în cadrul căreia să se prezinte
noutăţi, realizări, obiective.
Îngreunează realizarea atribuţiilor la timpul planificat.
Exista un nivel de motivare scăzut al personalului.
Necesitatea perfecţionării şi a schimbului de experienţă se
resimte la angajaţii care nu au fost trimişi la instruiri
specifice domeniului de activitate.
Activitatea de comunicare cu cetăţenii îngreunată, aceasta
ducând la neîncrederea şi lipsa de respect din partea
cetăţeanul fata de angajaţii instituţiei.
Apariţia unor situaţii care pot afecta modernizarea şi
eficientizarea activităţii primăriei.

Insuficienţa noilor tehnologii ale
informaţiei şi comunicaţiilor la toate
nivelele structurii instituţionale
Lipsa motivaţiei financiare şi migrarea
funcţionarilor publici spre sectoare de
economice mai bine remunerate
Oportunităţi
Impactul care îl au asupra instituţiei
Perfecţionarea şi formarea profesională Personalul are posibilitatea de a participa la programe de
continuă
instruire şi perfecţionare, atât cu caracter general cât şi cu
caracter specific, care pot să acopere eficient nevoia de
specializare a resurselor umane.
Integrarea europeană
Posibilitatea accesării unor sume din fonduri structurale.

Ameninţări

Impactul care îl au asupra instituţiei

Modificările şi carenţele legislative

Din cauza volumului mare de muncă nu există timpul
necesar studierii actelor normative incidente.
Modificările legislative fac imposibilă de multe ori
planificarea activităţii pe termen mediu şi lung.
Posibilitatea apariţiei fenomenului de Natura funcţiilor personalului şi atribuţiile specifice
corupţie
presupun o motivare financiară sporită.
Reducerea costurilor bugetare
Incapacitate funcţională şi organizatorică a instituţiei.
6

STRATEGIA DE MODERNIZARE A INSTITUŢIEI 2011-2013
IABLANIŢA, CARAŞ-SEVERIN

III. Analiza strategică
● Corelând punctele slabe cu ameninţările reies problemele de la nivelul
instituţiei. Situaţia negativă ilustrată de arborele problemelor este transpusă într-o
situaţie îmbunătăţită, prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Aceste
formulări pozitive devin astfel obiective, iar arborele problemelor va deveni, în
oglindă, arborele obiectivelor.
Probleme critice identificate
1. Probleme critice generale identificare
- lipsa pregătirii continue a personalului pe domenii de activitate, prin participare la
sesiuni de formare şi instruire, datorită fondurilor limitate alocate în acest sens;
- insuficienţa noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor la toate nivelele
structurii instituţionale.
2. Probleme critice specifice identificate
- lipsa unei baze de date comună a instituţiei;
- imposibilitatea motivării suplimentare a angajaţilor.
După identificarea problemelor şi stabilirea celor prioritare, 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 activităţi de modernizat
1. Îmbunătăţirea activităţii desfăşurate de instituţie
• Pregătirea profesională a funcţionarilor publici
Obiectiv: Creşterea nivelului de pregătire profesională a funcţionarilor publici.
Activităţi:
- elaborarea unui plan anual de formare continuă a funcţionarilor publici;
- participarea anuală a funcţionarilor publici la sesiuni de formare şi instruire pe
domeniul specific de activitate;
- promovarea codului de conduită, atât pentru funcţionarii publici, cât şi pentru
contractualii din instituţie.
• Organizarea internă
Obiectiv: Îmbunătăţirea comunicării în cadrul instituţiei
Activităţi:
- elaborarea unui sistem standard de raportare a activităţii serviciilor pentru
evitarea dublării sarcinilor şi atribuţiilor;
- întâlniri săptămânale ale şefilor de compartimente.
• Managementul resurselor umane
Obiectiv: Gestionarea eficientă a timpului de lucru pe fiecare post
7
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Activităţi:
- analizarea fişei postului şi redistribuirea sarcinilor fiecărui angajat, acolo unde
este cazul, pentru gestionarea mai eficientă a timpului de lucru cu stabilirea şi
respectarea criteriilor de performanţă pentru fiecare post în parte;
- planificarea anuală a necesarului de personal la nivelul fiecărui compartiment,
în funcţie de încărcătura sarcinilor;
- elaborarea de rapoarte de activitate anuale pentru fiecare compartiment, pentru
fiecare angajat.
• Gestiunea publică
Obiectiv: Creşterea receptivităţii funcţionarilor faţă de propunerile cetăţenilor
Activităţi:
- informarea cetăţenilor cu privire la competenţele şi atribuţiile instituţiei prin
pagina web;
- promovarea imaginii instituţiei;
- conduită corectă şi amabilă a funcţionarilor în relaţia cu publicul;
- îmbunătăţirea circulaţiei informaţiei către cetăţean.
• Raportul administraţiei-cetăţean
Obiectiv: Creşterea transparenţei activităţii instituţiei şi a receptivităţii
funcţionarilor faţă de problemele cetăţenilor
Activităţi:
- 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 (adresa de e-mail; pagina web);
- organizarea de întâlniri cu sectorul IMM şi ONG.
• Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării
Obiectiv: Tehnologizarea instituţiei, creşterea eficienţei actului administrativ.
Activităţi:
- dotarea cu tehnică IT, astfel încât fiecare funcţionar să aibă propriul calculator
la care să acceseze documentaţia de specialitate, legislaţia în domeniu, să-şi
elaboreze materialele şi documentele şi fiecare birou să aibă copiator pentru a
anula timpul pierdut;
- dezvoltarea şi modernizarea reţelei informatice cu programe pentru activităţi
specifice domeniului de activitate: impozite şi taxe, registru agricol, stare civilă.
2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact direct asupra cetăţeanului
• Managementul resurselor umane
Obiectiv: Perfecţionarea personalului care se ocupă de relaţiile cu cetăţenii
Activităţi:
- participare la sesiuni şi training-uri de specialitate;
- accesul funcţionarilor la literatura de specialitate.
• Organizare internă
Obiectiv: Asigurarea transparenţei actului administrativ
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Activităţi:
- creşterea capacităţii compartimentelor care au relaţii directe cu publicul pentru
a gestiona corespunzător problemele cetăţenilor;
- elaborarea de materiale de promovare a serviciilor oferite de instituţie.
IV. Redactarea documentelor finale
Strategia nu este completă fără un plan de acţiune amănunţit –Planul
multianual 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 amănunte 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.
V. 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.
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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 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 şi eficienţă.
Se urmăreşte justificarea resurselor folosite şi a efectelor aşteptate
(eficacitate) şi neaşteptate (utilitate), precum şi eficienţa intervenţiilor. Se vor
evalua factorii de succes sau de eşuare cât şi durabilitatea rezultatelor şi
impacturilor. Se vor trage concluzii, care pot fi generalizate, pentru alte intervenţii.
PROMOTOR REFORMĂ,
Jr. MARIA RABOTA

ANEXĂ. IABLANIŢA - FIŞĂ PREZENTARE
Cod Siruta:
Cod CAEN
Teritoriu administrativ:
Localităţi aparţinătoare:
Suprafata totala a unitatii administrativ-teritoriale
Adresa Consiliului Local si sediu institutiei:
Sediul institutiei:
Telefon/fax:
E-mail:
Primar:
Viceprimar:
Secretar:
Total demnitari:
Total functionari publici:
Total contractuali:
Total functii aprobate:
Total functii ocupate:
Total functii vacante:
Distanţa până la reşedinţa de judeţ :
Populatie:
Nationalitate:
Gospodarii:
Unitati de invatamant:
Dispensare si farmacii:
Camine culturale:
Agenti economici:

53023
8411
Comuna IABLANIŢA
Iablanita, Petnic, Globu- Craiovei
115,85 km2
Iablaniţa, str. Principala, nr.89 B, judetul
Caras-Severin, 327235
Imobil proprietate P+E ( 7 birouri +arhiva)
0255-563412/ 0255-563443
primariaiablanita@yahoo.com
Terteleaca Victor
Veltanescu Gheorghe
Rabota Maria
2 +10 consilieri
6
6
28
14
14
110 km
2348
Romana 100%
1005
3+3
3+1
3
43
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