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Introducere  

Romanian Urban Index este un proiect pilot de aplicare a metodologiei de benchmarking pentru 
compararea performanței administrației publice locale în livrarea de servicii publice. Deși există exerciții 
similare derulate cu suport de la organisme financiare internaționale, cum ar fi Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, acestea abordează un singur serviciu public pe care în analizează foarte 
detaliat la nivelul mai multor municipii din România. Mai mult, rezultatele acestor demersuri nu sunt 
publice, ci vizează în principal operatorii de servicii publice țintă și, eventual, autoritățile publice în 
subordinea cărora funcționează aceste servicii.  

Rezultatele demersului nostru vor fi publice, disponibile pe site-ul https://urbanindex.ro/ sau 
www.cdut.ro, secțiunea Proiecte – Romanian Urban Index. 

De asemenea, rezultatele proiectului și ale aplicării metodologiei de benchmarking vor fi sintetizate în 
cadrul unei propuneri de politică publică înaintată Guvernului României, prin care va fi propusă utilizarea 
curentă și extinderea ariei de acțiune a acestui instrument asupra mai multor servicii publice de nivel local 
și nu numai. 

De ce am ales municipiile? 
Ultimii ani au arătat că schimbarea de paradigmă în domeniul administrației publice locale, respectiv 

accelerarea proceselor de reformă a modului în care autoritățile publice abordează și gestionează relația 

cu publicul și mediul de afaceri, se produc la nivelul orașelor, municipiilor și județelor. În acest sens, 

municipiile și orașele au devenit, prin nevoia de reformă, laboratoare de politici publice, în care se inițiază 

și se testează abordări noi privind rolul administrației și modul în care gestionează afacerile publice. Spre 

deosebire de instituțiile publice de la nivel central, impactul reformelor implementate este perceput 

imediat de publicul țintă, este măsurabil și influențează direct calitatea vieții în unitățile administrativ-

teritoriale vizate. Pe scurt, serviciile publice sunt măsura competenței administrative. 

Autoritățile publice locale au responsabilitatea de a asigura majoritatea serviciilor publice curente către 
comunitate, la nivel minim de calitate, dar și cu o componentă importantă axată pe dezvoltare. Interesul 
oricărei unități administrativ-teritoriale (municipiu, oraș sau județ) este de a stimula dezvoltarea și de a 
atrage resurse noi în acest sens, de la oameni la companii. 

Benchmarking pentru municipii 

Benchmarkingul, în general, este un proces de învățare obișnuit în lumea afacerilor care permite unei 
organizații să se compare cu alte organizații, unele dintre acestea vârfuri în industrie, în termeni de costuri 
și resurse utilizate în atingerea obiectivelor. Procesul utilizează indicatori prestabiliți meniți să măsoare 
performanța organizațiilor sau instituțiilor comparate. 

În cazul de față, procesul de benchmarking se referă la compararea administrațiilor publice locale, în mod 
special municipiile, prin prisma performanței în prestarea de servicii publice. În acest sens, este utilizat un 
proces structurat pentru compararea serviciilor publice ale unor primării de municipii cu practici similare 
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identificate și implementarea celor mai bune idei în procesele proprii. În cazul nostru, benchmarking-ul 
este un model de îmbunătățire a calității serviciilor publice. 

Metodologia de comparare 
Pe scurt, procesul de comparare urmează etapele prezentate mai jos: 

 

1. Comparăm indicatori de performanță sau calitate ai serviciilor publice (ex: frecvența de circulație 
a unui tramvai, timpul de soluționare a unei avarii la rețeaua electrică etc.) din mai multe 
municipii, aplicabili/utilizați la nivelul tuturor municipiilor implicate în proiect; 

2. Pe baza datelor analizate, identificăm cele mai bune rezultate din rândul celor 9 municipii 
implicate; 

3. Identificăm factorii sau variabilele care determină performanța – ce s-a făcut bine care au dus la 
aceste rezultate bune; 

4. Învățăm din experiența acelora care performează și facilităm diseminarea exemplelor de succes 
către municipiile implicate în proiect, dar și celorlalte unități administrativ teritoriale interesate 
prin intermediul paginii web a organizației noastre. 

Obiectivul general al proiectului 

Implementarea unui instrument de monitorizare de tip benchmarking urban adresat principalelor 
municipii din România, pentru ca acestea să-și poată compara performanța în livrarea serviciilor publice 
la nivel local, în vederea facilitării proceselor de transfer de cunoștințe și adaptare la necesitățile locale 
pentru a se raporta la standarde comune de calitate și performanță. 

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, susținut prin 
Fondul Social European al Uniunii Europene. Scopul programului este de a susține financiar eforturile de 
reformă ale administrației publice central și locale. 

Comparăm 
indicatori de 
performanță sau 
calitate ai 
serviciilor publice 

Identificăm cele 
mai bune 
rezultate

Vedem care sunt 
cauzele 

Învățăm din 
experiența 
performerilor
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Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Realizarea unor standarde de benchmarking urban (bazate pe indicatori comparabili) necesare 
pentru realizarea unei imagini de ansamblu, comparative la nivelul principalelor orașe din 
România cu privire la livrarea serviciilor publice. 

2. Dezvoltare capacitații instituțiilor și organizațiilor locale de a formula recomandări de politici 
publice pentru îmbunătățirea serviciilor publice livrate la nivel local, în 9 municipii selectate dintre 
principalele municipii din România. 

3. Dezvoltarea capacitații a 8 ONG-uri de a monitoriza și evalua capacitatea autorităților publice 
locale de a furniza serviciile publice la nivel local. 

Până acum, la nivel național, autoritățile publice nu dispuneau de un instrument practic și relativ simplu 
care să le permită o analiză bazată pe indicatori a calității serviciilor publice. Deși legislația în materie 
stabilește standarde de calitate și cost pentru serviciile publice, acestea sunt stabilite la un nivel minimal 
și nu facilitează un proces comparativ între serviciile prestate de unitățile administrativ-teritoriale.  

A existat un proiect vast de stabilire a seturilor de indicatori de monitorizare și evaluare a tuturor 
serviciilor publice, implementat de Ministerul Lucrărilor Publice în parteneriat cu Școala Națională de 
Științe Politice și Administrative, în care s-a derulat un efort imens și costisitor de colectare de date. 
Acestea au avut ca scop prioritar îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor publice locale prin 
dezvoltarea cadrului existent și stabilirea unor standarde de calitate și de cost.  

RUI își propune un sistem mai simplu de colectare și interpretare a datelor, cât mai automatizat cu ajutorul 
instrumentelor digitale, care să furnizeze municipiilor din România instrumente de comparație pentru a-
și putea îmbunătăți prestarea diferitelor servicii publice, în vedere creșterii calității vieții.  

În acest sens, fluxul de activități implementate prin RUI a urmat secvența de mai jos: 

 

Rezultate preconizate: 
Rezultatele pe care le-a urmărit proiectul au fost: 

 Elaborarea unor raportări în domeniul livrării serviciilor publice la nivelul municipiilor, care să 
analizeze pe baza unor indicatori clari și relativi simpli performanța în livrarea serviciilor publice locale 
din cele 9 municipii partenere; 
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 Formularea unor propuneri / recomandări de politici publice pentru autoritățile publice centrale în 
domeniul serviciilor publice locale care să aibă în centru utilizarea metodologiei de benchmarking 
pentru evaluarea calității serviciilor publice; 

 Încheierea unor parteneriate de colaborare intre autorități publice locale (municipii) și ONG-uri locale 
în vederea implementării metodologiei de benchmarking la nivelul fiecărui municipiu; 

 Stabilirea unui set de indicatori comuni pentru toate municipiile implicate pentru monitorizarea și 
evaluarea livrării serviciilor publice la nivel local; 

 Formarea personalului din cadrul a 8 ONG-uri în domeniile: benchmarking, evaluarea și monitorizarea 
implementării politicilor publice; 

 Crearea și operaționalizarea unei platforme online și a unei metodologii care facilitează procesul de 
benchmarking / evaluare & monitorizare la nivelul municipiilor din Romania, care să permită 
municipiilor și orașelor să își încarce și să își analizeze performanțele în raport cu alte unități 
administrativ-teritoriale similare; 

 Elaborarea unui Raport anual de benchmarking urban în domeniul serviciilor publice locale la nivelul 
municipiilor din România. 

Cu cine am colaborat? 
Demersul de selecție a partenerilor din administrația publică locală a vizat obținerea unui mix de atribute 

în ceea ce privește dimensiunea UAT, localizarea geografică, performanța administrativă percepută, 

istoricul în ceea ce privește procesul de modernizare a serviciilor publice și, la fel de important, 

disponibilitatea de a lua parte și de a aloca resurse, umane în principal, pentru participarea la 

implementarea activităților proiectului. 

Astfel, municipiile implicate în calitate de parteneri în acest proiect au fost: 

 Alba-Iulia 

 Alexandria 

 Cluj-Napoca 

 Galați 

 Giurgiu 

 Reșița 

 Slobozia 

 Târgu-Jiu 

 Vaslui 
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Ce servicii am ales? 

În principal, demersul de benchmarking s-a focalizat pe un număr de 8 servicii publice locale, după cum 

urmează: 

 

EVIDENȚA POPULAȚIEI 
 

 

 

 
SALUBRITATE 
 

 

 

ILUMINAT PUBLIC 
 

 

 

TRANSPORT LOCAL 
 

 

 

LOCUIRE SOCIALĂ 
 

 

 

URBANISM 
 

 

 

PARCĂRI 
 

 

 

SPAȚII VERZI  
 

 

 

Selecția serviciilor publice locale care au făcut obiectul procedurii de bechmarking au fost selectate prin 

consens între municipiile partenere și Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială în cadrul 

evenimentelor de consultare organizate pe parcursul proiectului. Una dintre condițiile de bază a fost 

existența informațiilor privind indicatorii relevanți pentru analiza serviciilor publice în fiecare municipiu 

partener.  

Datele brute privind indicatorii preluați au fost încărcate direct de municipiile partenere în proiect prin 

intermediul platformei https://urbanindex.ro, iar prelucrarea acestora s-a realizat de către experții CDUT 

angrenați în proiect. 

Descrierea serviciilor publice locale evaluate 
Codul administrativ (OUG 57/2019) definește, în art. 5 lit. tt), serviciul public ca "activitatea sau 

ansamblul de activități organizate de o autoritate a administrației publice ori de o instituție publică sau 

autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau 

a unui interes public, în mod regulat și continuu". 

Pentru scopul proiectului de față, criteriul cel mai relevant a fost acela că serviciul public trebuia să aibă 

caracter local și să fie în responsabilitatea administrației publice municipale, indiferent de modul de 

organizare și prestatorul efectiv. 
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Legislația permite mai multe modalități de livrare a serviciilor publice locale, precum: 

• În regie proprie, prin direcții/birouri care funcționează în cadrul UAT; 

• Externalizat, prin prestarea unor servicii publice de către o altă organizație decât cea care le 

tutelează. Transferul acestor servicii se face pe baza unui contract de delegare; 

• Concesiune: asocierea în participațiune, arendă, încredințate unor persoane juridice de drept 

privat.  

Înțelegerea procesului intern de livrare a serviciului a vizat parcurgerea unor etape de analiză precum 

analiza cadrului legislativ care guvernează prestarea serviciilor publice, definirea serviciului public și 

elaborarea schemei de realizare a serviciului public (fluxul serviciului public – secvența de pași parcurși 

de la crearea serviciului public la evaluarea calității acestuia). 

Astfel, așa cum am arătat mai sus, serviciile includ în procesul de benchmarking au fost: 

Evidența Populației 

Serviciul de evidență a populației include activitatea de evidență informatizată a persoanei, precum și de 
eliberare a documentelor de identitate sau alte documente locuitorilor din acel municipiu. 

Principalele activități gestionate sunt: 

 Menținerea bazei de date completă și actualizată a tuturor persoanelor din municipiu; 
 Eliberarea actelor personale necesare locuitorilor; 
 Monitorizarea situației locuitorilor; 

Cadru legal 

1. OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români; 
2. HG 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale 

pentru evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români; 
3. O.G.nr.84/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de 

evidența persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002; 
4. Legea nr.252/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează 

evidenta persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare 
de evidenta a persoanelor; 

5. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata și completata prin Legea nr. 
117/2006. 

6. Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

7. Ordonanța nr. 41 /2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativa a numelor 
persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

8. H.G.nr.839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind 
stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, modificata prin H.G. nr.516/2009; 

9. H.G.nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în 
străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civila, precum și a datelor cu privire 
la domiciliul și reședința unor persoane; 
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10. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozițiilor în 
materie de stare civilă; 

11. Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare; 

13. Legea nr. 201/02.06.2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la 
actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea nr. 243/23.06.2009 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, 
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romani, pentru modificarea O.G. nr. 
84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta 
a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea 
și schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice; 

15. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea 
cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeana și Fondul Monetar; 

16. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Factori de influență: 

 Automatizare: folosirea sistemelor automate de preluare a cererilor de eliberare documente; 
 Demografie: structura demografică a populației; 
 Dimensiune: numărul total de persoane de pe raza municipiului, numărul de persoane din afara 

localității care nu beneficiază de acest serviciu în localitățile de reședință, mai ales în mediul rural.  

Iluminat public 

Descrierea serviciului 

Serviciul de iluminat public asigură desfășurarea activităților pe timp de noapte în condiții de siguranță. 

Obiective specifice: 

 Oferă siguranță cetățenilor pe timpul nopții; 
 Permite desfășurarea activităților economice și după lăsarea întunericului; 
 Crește siguranța transportului pe timp de noapte, indiferent de mijlocul de transport folosit. 

Cadru legal 

1. Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. 
2. Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public. 
3. Regulamentul cadru al serviciului de iluminat public. 
4. Regulamente privind organizarea serviciului de Iluminat Public în unități administrative-

teritoriale. 
5. Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 

Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;  
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6. Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de iluminat public;  

7. Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de iluminat public;  

8. Ordinul Președintelui A.N.R.E. și al președintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 2007 pentru aprobarea 
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice 
pentru realizarea serviciului de iluminat public.  

Factori de influență: 

 Destinație: în funcție de zona municipiului pe care o deservește, iluminatul public își poate 
modifica intensitatea și frecvența; 

 Automatizare: folosirea sistemelor automate de reglare a intensității luminii în funcție de oră și 
condițiile atmosferice; 

 Energie: procentul de energie din surse regenerabile folosit de sistem și folosirea tehnologiilor 
economice (E.g. LED). 

 Dimensiune: Suprafața localităților și a tramei stradale este un factor determinant al dimensiunii 
și complexității rețelei de iluminat public.  

Locuire socială 

Descrierea serviciului 

Serviciul de locuire socială oferă locuințe care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii 
a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe 
în condițiile pieței. Locuințele sociale sunt atribuite pe baza unui set de criterii stabilit, anual, la nivelul 
municipalității și adoptat prin hotărâre de consiliu local. 

Tipurile de servicii/locuințe oferite: 

 Locuințe deținute de municipalitate, construite sau cumpărate de pe piața liberă de autoritatea 
publică locală; 

 Locuințe ale organizațiilor non-profit; 
 Subvenții de chirie. 

Cadru legal 

1. O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați 
sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata cu 
modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare și prin 
Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2008, aprobata prin Legea nr. 233/2008. 

2. Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată cu modificările și completările ulterioare; -H.G. 
nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 privind 
locuințele;  

3. O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația 
de locuințe, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;  



 

10 
 

4. H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile 
cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților 
administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de 
intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, 
societăților naționale și regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

6. Regulamentele locale care reglementează procedura de acordare a locuințelor sociale, aprobate 
prin hotărâri ale consiliilor locale. 

Factori de influență: 

 Decizia politică asupra criteriilor de alocare: în baza criteriilor de alocare stabilite la nivel local 
prin hotărâre de consiliu, uneori se pot prioritiza diferite grupuri sociale în funcție de necesitățile 
locale, însă aceste criterii pot avea și efecte adverse limitând accesul unor persoane vulnerabile 
pe baza unor criterii arbitrare.  

 Condițiile economice: cererile pentru locuințe sociale cresc în perioadele de creșteri sau scăderi 
economice accentuate; 

 Infrastructură: starea și vârsta locuințelor sociale, accesul și echiparea tehnică; 
 Legislație: standardele legislative care permit încadrarea unui individ în grupul ce poate accesa 

locuințe sociale; 
 Localizare: localizarea locuințelor sociale poate determina costurile și modelul de distribuție a 

serviciului; 
 Forma de proprietate: forma de proprietate limitează tipul de intervenție disponibil autorității 

locale în vederea administrării și întreținerii locuințelor sociale de pe teritoriul său; 
 Finanțare serviciului: modul de finanțare și dimensiunea bugetului serviciului limitează numărul 

și tipul serviciilor oferite: E.g. lipsa fondurilor de construcție /achiziție poate limita serviciul la chirii 
subvenționate. 

Parcări 

Descrierea serviciului 

Serviciul de parcări gestionează activitățile de creare, întreținere și distribuire a locurilor de parcare către 
rezidenți, firme și vizitatori ai orașului. 

 Obiective specifice: 

 Stabilirea unui echilibru între disponibilitatea locurilor de parcare pentru rezidenți și nevoile 
comunității extinse; 

 Promovarea afacerilor și serviciilor de uz public prin optimizarea disponibilității locurilor de 
parcare stradale pentru uz pe termen scurt și oferirea de locuri de parcare subterane sau 
supraterane pentru utilizarea pe termen lung; 

 Asigurarea unui cadru legal clar care să ofere siguranță și echitate în ceea ce privește accesul la 
locurile de parcare. 

Cadru legal  
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1. Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local; 

2. HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului 
nr. 71/2002; 

3. Regulamente cadru de organizare a serviciilor publice de parcări ale Unităților administrativ-
teritoriale;  

4. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, , cu modificările și completările 
ulterioare; 

5. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr. 
180/2002, , cu modificările și completările ulterioare; 

6. OMFP nr.10/2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor 
locale și a altor venituri ale bugetelor locale; 

7. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, , cu modificările și completările ulterioare; 
8. Legea nr.155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;  
9. O.M.T.nr.510 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de 

primire turistice,  
10. H.G.nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor oprite sau staționate neregulamentar pe drumurile publice,  

Factori de influență: 

 Locația: zonele de tranzit, distanța până la facilitățile vizate (centre comerciale, instituții publice); 
 Standardele de Operare: politicile de recuperare a costurilor, orele de disponibilitate, standardele 

de întreținere (vopsirea liniilor de delimitare, înlocuirea iluminatului, colectarea deșeurilor, etc.); 
 Sisteme și Procese: Tipul și calitatea tehnologiilor folosite pentru a gestiona operațiile și punerea 

în aplicare a reglementărilor legate de parcări (nivelul de automatizare al plăților, tipul de parcare 
– de suprafață vs. structuri subterane/supraterane, etc.); 

 Modul de livrare a serviciului: automatizare, externalizare vs. angajați proprii. 
 Probleme structurale: suprafețele disponibile pentru garaje pe mai multe nivele, vârsta 

echipamentelor și a clădirilor; 
 Nivele de utilizare: folosirea prețurilor variabile în funcție de zonă/facilități, proximitatea față de 

mijloacele de transport în comun. 

Salubritate 

Descrierea serviciului 

Serviciul de salubritate include mecanismele de colectare, depozitare și prelucrare a deșeurilor casnice, 
putând fi extins și la mediul de afaceri. Scopul principal al acestui serviciu este reducerea cantității de 
deșeuri ce ajung la gropile de gunoi pentru diminuarea efectelor negative asupra mediului. 

Obiective specifice: 

 Minimizarea impactului asupra mediului și maximizarea folosirii gropilor de gunoi existente; 
 Oferirea de servicii eficiente și economice de colectare a deșeurilor și prevenire a creării acestora; 
 Creșterea nivelului de conștientizare a populației asupra deșeurilor menajere și a gestionării 

acestora. 
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Cadru legal 

1. LEGEA serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; 
2. Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților din 09.03.2015 
3. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 
4. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, 

cu modificările și completările ulterioare,  
6. Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din 

uz, cu modificările și completările ulterioare,  
7. Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice,  
8. Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor 

de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare. 
9. Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase 

Factori de influență: 

 Prevenirea creării deșeurilor: eforturile depuse de municipalitate pentru reducerea cantității de 
deșeuri (ex: prin interzicerea folosirii tacâmurilor de unică folosință din plastic); 

 Educare: promovarea și monitorizarea respectării colectării selective; 
 Geografie: densitatea populației, turismul, factorii socio-economici; 
 Infrastructură: numărul și calitatea tehnologică a gropilor de gunoi, condițiile de sol; 
 Forma de organizare: standardele serviciului (frecvența ridicării deșeurilor, orele de operare, etc.) 

Transport public local 

Descrierea serviciului  

Serviciul de transport public local de persoane asigură cetățenilor mijloace de transport sigure, de 
încredere, la costuri suportabile, către locul de muncă, școli, reședință etc. Folosirea pe scară largă a 
transportului în comun ajută la decongestionarea traficului și îmbunătățește calitatea mediului ambiant. 

Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (1) se efectuează de către un operator de transport rutier 
licențiat, (2) pe raza teritorial-administrativă a unei localități, respectiv pe raza administrativ-teritorială a 
zonei metropolitane, sau numai între localitățile unui județ, în funcție de tipul de transport, (3) se execută 
pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către autoritățile competente, (4) în baza unui 
regulament-cadru, (5) iar persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe 
prestabilite. 

Politicile de mobilitate urbană trebuie să aibă în centrul lor reorientarea cetățenilor dinspre transportul 
cu automobilul individual către soluții de mobilitate alternative, acestea având în centrul lor serviciul de 
transport public local. Astfel, în mediul urban, primăriile își asumă garantarea unor timpi de deplasare cu 
transportul în comun, nu cu cel individual. Beneficiile la nivelul orașelor și municipiilor sunt multiple: 
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îmbunătățirea calității aerului, scăderea incidenței bolilor cardio-respiratorii (și a implicit costurilor sociale 
și economice ale acestora) îmbunătățirea aspectului urban și a calității vieții per ansamblu. 

Obiective specifice:  

 Oferirea de alternative de mobilitate cetățenilor rezidenți pentru asigurarea deplasării către 
locurile de muncă, educație, servicii de sănătate, centre comerciale și oportunități de recreere; 

 Asigurarea serviciilor de mobilitate/tranzit comunităților locale la prețuri accesibile dar 
respectând principiul responsabilității în fața plătitorilor de taxe; 

 Asigurarea serviciilor de mobilitate prietenoase cu mediul. 

Pentru ca cetățenii să folosească transportul în comun (și nu pe cel individual), acesta trebuie să 
îndeplinească câteva criterii: 

 Să fie de încredere (reliability) – Încrederea în respectarea unui program orar prealabil anunțat 
(afișat) și cunoscut; 

 Să ofere confort/calitate (convenience) – Mijloace de transport și stații salubre, respectând 
standardul de maxim 4 pers./m2 ; 

 Să asigure o bună conectivitate (conectivity) – Posibilitatea schimbării facile a traseelor și 
direcțiilor de deplasare, oferind în același timp o bună acoperire a spațiului urban, (prin transport 
intermodal); 

 Să aibă accesibilitate – Accesul tuturor călătorilor indiferent de vârstă, gen, handicap fizic 
(nevăzători, persoane cu dizabilități motorii etc.); 

 Să fie suportabil de către populație (affordable) – Convenabil din punctul de vedere al costurilor 
la nivelul utilizatorului; 

 Suportabilitate bugetară – Costul total al serviciului (prețul plătit de călători plus subvenția) să fie 
suportabil pentru bugetul instituției care-și asumă serviciul public de transport în comun, fără a 
genera îndatorări împovărătoare, care să inhibe dezvoltarea. 

Cadru legal 

1. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată în 2013, care 

reglementează conținutul Planului de Mobilitate Urbana Durabilă 

2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare (inclusiv Legea nr. 225/2016) 

3. Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 262 din 

19.4.2007, cu modificările și completările ulterioare 

4. Ordin al Ministrului internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

5. Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe 

categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin 

servicii regulate în trafic național 

6. Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 

public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local 
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7. Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003 pentru 

aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a 

vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea -RNTR 2 

8. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind 

certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind 

siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția 

tehnică periodică -RNTR 1 

9. Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de transport public local 

10. Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local 

11. Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare 

a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local 

12. Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 

ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane 

13. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

14. Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transportul rutier, cu modificările și completările 

ulterioare 

15. Ordin al Ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/ 2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea 

transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare 

16. Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile 

17. Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare 

18. Ordonanța Guvernului nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice 

subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare 

19. Hotărârea Guvernului nr. 1088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat 

pentru Controlul în Transportul Rutier Ordonanța nr. 71 / 2002, privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare 

20. Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 

Ordonanței Guvernuluinr.71/2002privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local (actualizată până la data de 29 august 

2014 cu HG 672/2014)  

21. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 (r) privind circulația pe drumurile publice  

22. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006(r) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

23. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/ 2011 privind promovarea vehiculelor de transport 

rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, cu modificările și completările 

ulterioare 
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24. Ordonanța Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligent în 

domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport 

25. Ordinului ministrului transporturilor nr. 1214/ 2015 pentru aprobarea normelor privind 

pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor 

rutiere. 

Factori de influență:  

 Demografia: venitul mediu pe gospodărie, gradul de deținere în proprietate a auto individual, 
vârsta populației și a comunităților; 

 Condițiile economice: Creșterea tarifului, fluctuațiile prețurilor energiei, dezvoltarea mediului 
economic; 

 Factori de mediu: Topografia orașului și clima; 
 Natura Tranzitului: Diversitatea și numărul rutelor, proximitatea și frecvența serviciului, 

acoperirea și orarul de funcționare, Tehnologia folosită, GPS, existența priorității în trafic (benzi 
dedicate). Existența metroului – costuri de utilizare ridicate; 

 Populație non-rezidentă: Aria de deservire se poate extinde dincolo de teritoriul localității. 
 Dimensiunea ariei de livrare: Costuri mai mari per capita în cazul serviciilor de transport care 

operează în comunități extinse și densitatea scăzută populației; 
 Sistemul de tranzit: capacitatea de transport, compoziția flotei (autobuz, tramvai, metrou), diesel 

versus hybrid, vechimea parcului auto. 

Urbanism 

Descrierea serviciului 

Serviciul de urbanism asigură aplicarea tuturor măsurilor și standardelor stabilite prin lege și hotărâri ale 
consiliului local în aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a municipiului și a teritoriului 
administrativ. 

Obiective specifice: 

 Redactează și eliberează certificate de urbanism; 
 Monitorizează dezvoltarea construcțiilor pentru a se respecta Planurile Urbanistice; 
 Gestionează reclamațiile și sesizările legate de construcții. 

Cadru legal 

1. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
2. Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
3. Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
4. Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism; 

5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
6. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcționarilor publici 
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7. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice; 
8. Ordinul nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice; 
9. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcționarilor 

publici. 

Factori de influență: 

 Geografie și morfologie: caracteristicile geografice și cele urbane specifice reprezintă unul dintre 
factorii de bază care ghidează în mod direct direcțiile de dezvoltare; 

 Dimensiune: suprafața municipiului raportată la densitatea populației și a clădirilor; 
 Probleme structurale: componența solului și structurile deja existente; 
 Patrimoniu: clădiri și alte spații cu valoare culturală; 
 Standarde și legislație: totalitatea legilor și a hotărârilor locale ce influențează construcțiile.  

Spatii verzi 

Descrierea serviciului 

Acest serviciu asigură administrarea tuturor spațiilor verzi din intravilanul municipiului, în vederea 
asigurării calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației. 

Spațiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților: 

1. spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; 
2. spații verzi publice de folosință specializată:  

1. grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale 
și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ; 

2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție 
socială, instituții, edificii de cult, cimitire; 

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță; 
3. spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexe și baze sportive; 
4. spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă; 
5. culoare de protecție față de infrastructura tehnică; 
6. păduri de agrement. 
7. pepiniere și sere. 

Obiective specifice: 

 protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; 
 menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările 

climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și 
asigurării calității vieții; 

 regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi; 
 elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în 

starea corespunzătoare funcțiilor lor; 
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 identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu 
vegetație; 

 extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice 
a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural. 

Cadru legal 

1. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a 
Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local;  

2. Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local;  

3. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților republicată; 

4. OUG nr.195/2005, republicată, privind Fondul de Mediu. 

Factori de influență: 

 Geografie: specificul geografic al municipiului și complexitatea ecosistemelor locale; 
 Dimensiune: suprafața municipiului raportată la densitatea populației și a clădirilor, capacitatea 

de a crea noi spații verzi / disponibilitatea terenurilor din administrarea APL; 
 Standarde și legislație: totalitatea legilor și a hotărârilor locale ce influențează spațiile verzi și 

mediul 
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Indicatori utilizați 
 

Pentru facilitarea procesului de comparare a performanței au fost utilizate seturi de indicatori specifici 

pentru fiecare dintre cele 8 servicii publice analizate. Spre deosebire de alte demersuri de analiză a calității 

serviciilor publice, care utilizează un număr extins de indicatori, exercițiul de față a optat pentru utilizarea 

unui număr mai restrâns, dar relevant de indicatori pentru procesul de benchmarking. În plus, lista 

indicatorilor este considerată în continuare deschisă, luând în considerare disponibilitatea datelor, 

comparabilitatea și relevanța.  

În principal, indicatorii trebuie să îndeplinească un set de condiții de bază: 

- Să fie colectați și utilizați de toate municipiile în procesul de monitorizare a performanței 

serviciilor publice, respectiv să nu necesite eforturi suplimentare din partea municipiilor; 

- Să fie relevanți pentru procesul de benchmarking pentru fiecare serviciu public; 

- Să fie ușor de agregat și interpretat. 

Indicatorii au fost selectați împreună cu municipiile partenere și cu reprezentanți ai organizațiilor 

neguvernamentale locale implicate. Aceștia sunt prezentați în tabelul de mai jos, structurați pe cele 8 

servicii publice analizate. 

Indicator Întrebare 

EV
ID

E
N

ȚA
 P

O
P

U
LA

ȚI
EI

 

Timpul mediu de așteptare pentru depunerea actelor la serviciul de evidența populației 

Numărul de zile în care se eliberează (in medie) cartea de identitate 

Numărul de zile în care se eliberează cartea de identitate provizorie 

Numărul de zile în care se eliberează certificatul de naștere 

Numărul de zile în care se eliberează certificatul de căsătorie 

Numărul de zile în care se eliberează certificatul de deces 

Disponibilitatea în format imprimat a cererilor și formularelor tipizate 

Accesibilitatea on-line a informațiilor / formularelor necesare 

Existența opțiunii de depunere a cererilor on-line 

Existența a cel puțin unui raport privind evaluarea anuală a activității serviciului de evidența persoanelor și este publicat pe 
site 

Bugetul serviciului 

Cheltuielile cu bunurile și serviciile 

Numărul de posturi al serviciului de evidența persoanelor (Npos) 

Numărul de persoane angajate al structurii de stare civilă (Nper) 

Posturi ocupate din totalul de posturi prevăzute (%) PO = Nper/Npos*100 

Număr de ghișee funcționale 

Suprafața spațiilor (mp) de care dispune serviciul 

Suprafața (mp) ce revine/lucrător de birou 

Suprafața alocată pentru activitatea cu publicul (mp) 

IL
U

M
IN

A
T 

P
U

B
LI

C
 

Cine furnizează iluminatul public? 

Lungimea străzilor/drumurilor/ aleilor echipate cu sisteme de iluminat public (km) = Li 

Lungimea totală a străzilor/ drumurilor/aleilor (km) = Lt 

Gradul de acces al populației la serviciul de iluminat public Ga = Li/Lt*100 

Numărul total de întreruperi neprogramate (avarii) înregistrate pe parcursul unui an = Nîn 

Gradul de funcționalitate al serviciului de iluminat public Gf = (Nîn/Li) * 100 

Durata totală a întreruperilor neprogramate în funcționarea sistemului, înregistrate pe parcursul unui an (ore) = Dîn 

Durata medie a unei întreruperi neprogramate în funcționarea sistemului de iluminat public Dm = Dîn/Nîn 

Energie electrică totală consumată pe an (kWh) = Econs 

Eficiența energetică globală a sistemului de iluminat public Eg = Econs/Li 

Numărul total de reclamații înregistrate pe parcursul unui an = NRecl 

Numărul total de locuitori. = Nt 

Gradul de satisfacție al beneficiarilor față de serviciului de iluminat public prestat Gf = Nrecl/Nt * 100 

Număr reclamații rezolvate = Nrr 

Număr total reclamații = Ntr 



 

19 
 

Grad de rezolvare a reclamațiilor Grr=Nrr/Ntr*100 

Costul anual total al serviciului de iluminat public conf. contract de delegare a gestiunii serviciului (lei) = Ctot 

Taxa pentru serviciul de iluminat public Tilum= Ctot/Nt 

Cost operațional pe km de rețea de iluminat public Coper = Ctot/Li 

LO
C

U
IN

ȚE
 S

O
C

IA
LE

 

Serviciul este înființat și funcționează (exista ROF) în baza unei HCL în vigoare 

Criteriile de alocare a locuințelor sociale sunt aprobate prin HCL și sunt reînnoite anual 

APL publica pe site-ul propriu și/sau la avizier criteriile și condițiile de depunere a documentațiilor pentru alocarea locuințelor 
sociale 

Autoritatea publică locală monitorizează evoluția veniturilor solicitanților de cereri care au primit o locuință socială 

Numărul total de sesizări/reclamații referitoare la procesul de alocare a locuințelor sociale 

Numărul de locuințe sociale aflate în administrarea APL la sfârșitul anului precedent (Nloc) 

Numărul de locuințe sociale noi (construite/cumpărate) intrate în administrația APL în ultimul an calendaristic 

Numărul de locuințe sociale termoizolate la sfârșitul anului precedent (Nloc.tizo) 

Ponderea locuințelor sociale termoizolate aflate în proprietatea / administrarea APL (=Nloc.tizo/Nloc)*100 

Numărul de locuințe sociale ocupate aflate în administrarea APL la sfârșitul anului precedent (Nlocup) 

Gradul de ocupare al locuințelor sociale =(Nlocup/Nloc)*100 

Creșterea anuală a stocului de locuințe sociale aflate în administrarea APL Cstoc = (Nloc.noi / (Nloc-Nloc.noi))*100 

P
A

R
C

Ă
R

I 

Număr angajați 

Bugetul serviciului de parcări 

Suprafața totală a domeniului public (mp) 

Număr locuri de parcare de tip "Park and Ride" 

Număr locuri de parcare "PnR" ocupate 

Număr locuri de parcare de reședință 

Număr locuri de parcare electrice 

Număr locuri de parcare publică 

Număr locuri de parcare speciale 

Numărul de mașini înmatriculate pe raza UAT-ului 

Numărul de mașini care tranzitează zilnic UAT-ul 

Câte ore pe zi e ocupat un loc de parcare public? 

Număr zone de tarifare pentru parcările de reședință 

Număr zone de tarifare pentru parcările de tip "Park and Ride" 

Număr zone de tarifare pentru parcările publice 

Costuri parcări de reședință 

Costuri parcări de tip "Park and Ride" 

Costuri parcări publice 

Preț mediu loc de parcare de reședință pe an 

Preț mediu loc de parcare de tip "Park and Ride" pe zi 

Preț mediu loc de parcare public pe oră 

Venituri încasate parcări de reședință 

Venituri încasate parcări de tip "Park and Ride" 

Venituri încasate parcări publice 

Venituri totale încasate 

Costuri totale parcări 

Accesibilitatea locurilor de reședință 

Ocupare locuri publice 

Ocupare locuri "PnR" 

Profitabilitate serviciu 

Număr locuri de parcare 

SA
LU

B
R

IT
A

TE
 

Număr utilaje parc auto (cele disponibile, cele în cele aflate temporar în reparații dar și cele indisponibile – nefuncționale); 

Cantitate de deșeuri sortată [tone] 

Cantitatea de deșeuri colectată, în anul precedent 

Cantitatea de deșeuri reciclabile colectată, în anul precedent 

Deșeurile din construcții și spații verzi sunt colectate separat 

Numărul platformelor de colectare îngropate disponibile la sfârșitul anului precedent 

Numărul platformelor de colectare îngropate funcționale la sfârșitul anului precedent 

Arie deservită total [km2] 

Arie deservită/utilaj [km2] 

Aria de deservire a stațiilor de sortare [km2] 

Numărul locuitorilor cu acces la serviciul public de salubrizare, pe bază de contract. 

Număr de plângeri înregistrate provenind de la persoane fizice (locuințe); 

SP
A

ȚI

I 
V

ER
Z

I 

Suprafață totală spațiu verde [mp] = Ssv 

Suprafața totală parcuri [mp] =  Sp 

Suprafața U.A.T. [mp] = St 
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Nr. de parcuri existente în oraș (Np) 

Nr. de pomi/copaci din oraș (Nc) 

Nr. locuitori U. A.T. (Nl) 

Procent suprafață spațiu verde din total suprafață oraș =Ssv/St*100 

Procent suprafață parcuri din total suprafață oraș =Sp/St*100 

Spațiu verde pe locuitor [mp]  =Ssv/Nl 

Serviciul de întreținere a spațiilor verzi e furnizat (direct/indirect) 

Există sisteme automate de irigare? (da/nu) 

Buget întreținere spații verzi pe anul trecut [lei] = Bsv 

Buget U.A.T. pe anul trecut [lei] = Bt 

Volum total apă folosită pentru irigare [mc] 

Procent buget întreținere spații verzi din bugetul total Pbt = Bsv/Bt*100 

Cost întreținere spații verzi pe mp [lei]  = Bsv/Ssv 

Suprafața totală pentru care s-a efectuat dezinsecție în anul precedent 

Suprafața totală acoperită de sistemul automat de irigare 

Gradul de acoperire a sistemului automat de irigare Girig = (Sirig / Ssv) *100 

TR
A

N
SP

O
R

T
 P

U
B

LI
C

 L
O

C
A

L 

Ltr = lungimea totală a traseelor serviciului de transport public de persoane la nivelul uat, în km; 

Ls = lungimea totală a străzilor/drumurilor județene la nivelul UAT, în km 

Gradul de acces al populației la serviciul de transport public de persoane Ga = Ltr/Ls 

Cmt = capacitatea totală a mijloacelor de transport public de persoane 

Ng = numărul total de curse prevăzut în graficele de circulație 

Nmt = numărul total al mijloacelor de transport în comun 

Nt = numărul total al locuitorilor la nivelul UAT, în nr. locuitori. 

Capacitatea anuală de transport Ctrans = Cmt*Ng/Nmt*Nt 

Vmt = vechimea fiecărui mijloc de transport utilizat 

Nramp = numărul total al mijloacelor de transport public prevăzute cu rampă pentru persoane cu nevoi speciale 

Gradul de accesibilitate al pasagerilor cu nevoi speciale la serviciul de transport public Gacc = Nramp/Nmt 

Nj = Număr de reclamații justificate 

Nr = Număr de reclamații rezolvate 

Gradul de rezolvare a reclamațiilor Grr = Nr/Nj*100 

Npt = Numărul de vehicule prevăzut în programul de transport a operatorului (aprobat anual) 

Nmt = numărul total al mijloacelor de transport în comun 

Gradul de utilizare a parcului operatorului de transport public Umt = Npt/Ntv*100 

NMin = Numărul de minute de așteptare în stație pe linie 

Nlin = Număr total linii 

Nc = Numărul de curse suspendate sau întârziate mai mult de 3 minute 

Ncpc = Numărul de curse prevăzute în programul de circulație 

Curse întârziate Cî = Nc/Ncpc*100 

Nsta = Număr stații amenajate 

Ntst = Număr total de stații 

Procent de stații amenajate în ultimii 5 ani din total stații PSA = Nsta/Ntst*100 

Bt = Buget total UAT/CJ 

Ba = Bugetul anual operatorului de transport (venituri proprii + subvenție anuală) 

Bc = Bugetul de capital destinat investițiilor pe anul în curs 

Ts = Total subvenție aprobată de consiliu local / consiliu județean 

Nk = Numărul de kilometri rulați anual 

Costul de utilizare pe kilometru Cu = Ba/Nk 

Procent subvenție din cost total serviciu Ps = Ts/Ba*100 

Procent buget transport public din bugetul total al municipiului Pbt = Ba/Bt*100 

Cb = tariful plătit de către un cetățean pentru o cursă 

Ca = tariful plătit de către un cetățean pentru un abonament lunar pe o linie 

Smn = Salariu mediu net pe luna precedentă 

Cost abonament lunar pe toate liniile raportat la salariul mediu net din anul precedent Css = Cat/Smn*100 

U
R

B
A

N
IS

M
 

Numărul de angajați în cadrul serviciului de urbanism 

Numărul de angajați din cadrul serviciului de urbanism cu studii superioare de specialitate 

Anul ultimei actualizări a PUG 

Numărul total de Planuri Urbanistice Zonale aprobate prin HCL de la ultima actualizare a PUG 

APL publica pe site-ul propriu și/sau la avizier documentațiile aflate în consultare publica? 

Serviciul beneficiază de integrare în sistem GIS (serviciul integrează documentațiile cu ajutorul unui soft GIS)? 

Număr total CU emise în anul precedent (Ncu.total) 

Numărul de CU soluționate în termenul prevăzut de lege în anul precedent (Ncu.sol) 

Gradul de soluționare a cererilor de CU (%) =Ncu.sol / Ncu.total *100 

Număr total DTAC depuse la APL în anul precedent (Ndtac.total) 
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Numărul de cereri de autorizații de construcții soluționate în termenul prevăzut de lege (Ndtac.sol) 

Gradul de soluționare a cererilor de autorizare construcții =(Ndtac.sol / Ndtac.total)*100 

Număr de reclamații/ sesizări/ petiții înregistrate cu privire la CU/DTAC emise (Nrec) 

Număr de reclamații/ sesizări/ petiții soluționate cu privire la CU/DTAC emise (Nrec.sol) 

Gradul de soluționare a reclamațiilor/sesizărilor/petițiilor =(Nrec.sol / Nrec)*100 

Cererile de Certificate de Urbanism sau Documentate Tehnica de Autorizare a Construcției pot fi făcute online prin 
intermediul unei platforme specializate? 

Numărul CU emise online de către APL în anul precedent (Ncu.digital) 

Ponderea CU emise online din total CU emise =Ncu.digital / Ncu.total *100 

Numărul DTAC depuse online în anul precedent (Ndtac.digital) 

Ponderea DTAC emise online din total DTAC emise =Ndtac.digital / Ndtac.total *100 

 

Limitări ale sistemului de colectare și raportare 
 

În urma primei colectări de date și a analizei datelor propriu-zise au fost evidențiate o serie de limitări 

cheie care reduc într-o anumită măsură eficiența instrumentului propus. Aceste limitări trebuie tratate ca 

părți integrante a procesului și trebuie gestionate ulterior într-un mod constructiv.  

Limitări Acțiuni compensatorii propuse 

Număr relativ mare de indicatori.  
Chiar dacă s-a încercat limitare inițială a numărului 
de indicatori, lipsa de informații legate de 
disponibilitate reală a acestora a mărit substanțial 
lista propusă. 

În urma analizei datelor se vor elimina indicatorii 
cu grad redus de colectare și relevanță limitată 
pentru proces, pentru următorul exercițiu de 
colectare urmărindu-se o limitare teoretică de 
maxim 10 indicatori per serviciu, acolo unde 
acest lucru este posibil.  

Colectarea greoaie datorită varietății serviciilor.  
Deși colectarea direct de la APL-uri este soluția 
dezirabilă, sesizările de suport tehnic primite din 
partea celor care au colectat formularul au scos în 
evidență dificultatea de coordonare și centralizare 
a informațiilor, acestea necesitând intervenția mai 
multor persoane. 

Pentru următorul exercițiu de colectare se are în 
vederea stabilirea unui protocol de colectare 
prin care un operator din partea CDUT să 
gestioneze colectarea pentru fiecare municipiu 
și să asiste APL în centralizarea datelor.  

Calitatea datelor.   
Designul formularelor de colectare a avut în vedere 
realizarea de verificări automate a datelor 
introduse, însă acest proces este limitat din punct 
de vedere tehnic. 

Odată cu reducerea numărului de indicatori 
colectați și cu extinderea atribuțiilor 
operatorilor CDUT, se are în vedere 
introducerea unui pas de verificare pre-analiză, 
în cadrul căruia să poată fi cerute clarificări. 

Gradul de colectare.  
Deși în cadrul proiectelor au fost semnate acte de 
asociere cu APL prin care acestea și-au exprimat 
disponibilitatea participării prin oferirea de date, în 
practică, colectarea a fost problematică multe 
dintre date lipsind sau nefiind completate.  

Se are în vedere revizuirea contractelor de 
asociere având în vedere reducerea încărcării 
angajaților APL în procesul propus prin 
transferarea unora dintre sarcini către CDUT și 
revizuirea datelor disponibile. De asemenea, se 
are în vedere dezvoltarea de procese adiacente 
de colectare a datelor din alte surse – e.g. date 
financiare prin intermediul MFP, web-scrapping 
al site-urile operatorilor și a APL, INS, etc.  
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Rezultatele procesului de benchmarking 
Rezultatele procesului de comparare a performanței celor 8 municipii în procesul de livrare ale celor 8 

servicii publice analizate sunt prezentate atât la nivel de unitate administrativ-teritorială, cât și din punct 

de vedere al prestării fiecărui tip de serviciu public. 

Trebuie menționat că în urma analizei calității și disponibilității datelor după colectare numărul de 

indicatori raportați și analizați este redus datorită gradului redus de colectare, datele neputând fi 

comparate. Mai jos găsiți matricea de răspuns cu gradul de colectare aferent fiecărui municipiu x serviciu 

public.  

 

Evoluția populației 

Iluminat 

public 

Locuire 

sociala Parcări 

Salubritat

e 

Spatii 

verzi 

Transpor

t 

Urbanis

m 

Alba-Iulia 89,47% 0,00% 100,00% 74,19% 91,67% 0,00% 56,76% 100,00% 

Alexandria 100,00% 100,00% 100,00% 77,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Cluj-

Napoca 89,47% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Galați 89,47% 73,68% 0,00% 16,13% 91,67% 78,95% 0,00% 0,00% 

Giurgiu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,67% 0,00% 29,73% 0,00% 

Reșița 100,00% 100,00% 91,67% 0,00% 91,67% 100,00% 100,00% 90,00% 

Slobozia 0,00% 0,00% 0,00% 77,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Târgu-Jiu 100,00% 100,00% 100,00% 58,06% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vaslui 100,00% 100,00% 100,00% 35,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

În cazul indicatorilor analizați, toate „clasamentele” sunt disponibile pe site-ul proiectului 

https://urbanindex.ro/, în secțiunea de raportare.  

Nu în ultimul rând, notăm faptul că în urma analizei extinse au fost incluse de asemenea date referitoare 

la cheltuielile per serviciu acolo unde acest lucru este posibil din analiza execuțiilor bugetare.  
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Informații de context privind municipiile incluse în exercițiu 
Înainte de a demara etapa de analiză a indicatorilor colectați pentru cele 8 servicii publice incluse, sunt 

necesare câte informații de context privind municipiile participante. Aceste informații oferă o perspectivă 

tridimensională asupra exercițiului de benchmarking. Astfel, mai jos, sunt prezentate informații/indicatori 

relevanți pentru demersul nostru.  

Unul dintre cei mai importanți indicatori la care ne putem raporta atunci când evaluăm eficiența unor 

servicii publice sau a administrației locale în general, și care ne pot ajuta la conturarea unei imagini privind 

efortul administrativ, este dimensiunea grupului țintă/beneficiarilor ale căror nevoi de servicii publice 

trebuie satisfăcute.  

 

În acest sens, putem vedea că, exceptând municipiile Cluj-Napoca sau Alba-Iulia, celelalte unități 

administrativ-teritoriale au pierdut populația între anii 1992 și 2019, plasându-se în trendul înregistrat la 

nivel național. 

O mențiune importantă trebuie făcută pentru municipiul Vaslui care a înregistrat o creștere simțitoare a 

populației într-o perioadă scurtă de timp, 2012-2019, populația după domiciliu dublându-se în această 

perioadă. O analiză în detaliu arată, așa cum a indicat și presa română că acest boost de populație este 

dat de stabilirea în acte a unui număr mare de cetățeni din Republica Moldova în vederea obținerii actelor 

necesare muncii în alte state UE1. Suntem deci puși în fața unei probleme de politică publică, deoarece pe 

hârtie, municipiul Vaslui ar trebui să își dimensioneze serviciile luând în considerare populația după 

domiciliu, însă în realitate cererea este mai mică.  

Cu toate acestea, evoluția acestui indicator arată că unele UAT-uri sunt supuse unei presiuni mai mari 

pentru dezvoltarea sau extinderea unor servicii publice, în timp ce altele trebuie să își redimensioneze 

aceste servicii. Creșterea/reducerea numărului de locuitori influențează și progresul activității în domeniul 

construcției de locuințe, iar presiunea este mai mare în cazul municipiilor aflate în proces de expansiune 

 
1  https://www.libertatea.ro/stiri/reportajorasul-vaslui-si-a-dublat-populatia-in-cativa-ani-desi-sporul-natural-e-
negativ-probabil-un-caz-unic-in-lume-2155132 
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(reală!). Pe de altă parte, expansiunea aduce și beneficii în termeni de creștere a locurilor de muncă în 

UAT, a veniturilor, reducerea presiunii pe furnizarea de servicii sociale, dar și creșterea presiunii pe 

furnizarea serviciilor de utilități publice, spre exemplu. 

De aici, așa cum se va vedea în prezentarea detaliată a clasamentelor pe servicii, vor rezulta situații 

surprinzătoare în care municipii precum Alba-Iulia sau Cluj-Napoca, vor performa mai puțin, în pofida 

sumelor alocate investițiilor și nivelului general de dezvoltare economică, în raport cu municipii mai mici. 

Educația 
Educația reprezintă un domeniu cheie pentru dezvoltarea locală întrucât asigură dezvoltarea resursei 

umane locale. Mai mult, un proces educațional de calitate poate reprezenta un stimulent local puternic și 

de asemenea poate crește atractivitatea locală pentru familiile tinere.  

Deși acest serviciu nu a fost acoperit de colectarea datelor, deoarece responsabilitățile APL în domeniu au 

fost reduse datorită modificărilor legislative, am considerat necesar să realizăm o imagine de ansamblu a 

acestui serviciu în cele 9 municipii partenere.  

Pentru a înțelege modul în care se furnizează serviciile de educație au fost analizate două componente. 

Pe de o parte, am analizat infrastructura de educație, în sensul rețelei de unități școlare. Pe de altă parte, 

am evidențiat cheltuielile realizate la nivelul UAT-urilor în domeniul educației, conform execuțiilor 

bugetare publicate pe site-ul MFP2. 

Dacă ne uităm la rețeaua de unități școlare, luând în considerare numai unitățile cu personalitate juridică 

(acesta este nivelul de raportare al INS), observăm că în general rețeaua s-a contractat începând cu anii 

2000. Această reducere a numărului de unități are în spate și diverse schimbări legislative din cauza cărora 

în anii 2004-2005 în urma reorganizării administrative și arondarea unor unități în cadrul altora, cele 

arondate nu au mai fost raportate de INS, ca unități distincte. Chiar și așa, putem observa că, exceptând 

municipiile Cluj-Napoca și Galați, numărul de unități școlare s-a micșorat sau a rămas cel puțin relativ 

constant în perioada 2005-2018. Diferențele nominale nu trebuie luate în seamă în acest caz, numărul de 

unități de învățământ fiind într-o anume măsură proporțional cu populația, Cluj-Napoca și Galați fiind 

singurele cu peste 300.000 de locuitori.  

 
2 https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice 
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Analiza cheltuielilor de capital și a celor de funcționare ne dezvoltă această perspectivă indicând diverse 
cauze și efecte. În cazul cheltuielilor de capita, se poate observa că în anul 2019, cei care au cheltuit cel 
mai mult în termeni per capita, sunt municipiile mai mici cu o rețea de unități școlare relativ constantă ca 
dimensiune.  

 

Fiind vorba de sume investite pe an, este greu să ne pronunțăm dacă aceste investiții sunt constante sau 

punctuale. Sau dacă municipiile de la coada clasamentului nu au realizat investiții similare în anii 

precedenți. În orice caz, sumele cheltuite pot indica investiții în infrastructura existentă 

(modernizări/reparații) și investiții noi, evidențiind necesitatea acestora, cu alte cuvine putând indica o 

stare mai puțin bună a infrastructurii existente.  

Cheltuielile de funcționare ne arată o altă perspectivă, în care municipiul Cluj-Napoca confirmă poziția de 

lider detașat în domeniu prin cheltuieli substanțiale pentru funcționare. În cazul celorlalte municipii, 

indiferent de dimensiunea populației cheltuielile se încadrează între 120 și 240 lei per capita. Comparând 

în acest sens cheltuielile de funcționare în domeniul educației a municipiului Cluj-Napoca, direct legată de 

finanțarea resurselor umane, cu performanțele acestuia în acest domeniu la nivel național, putem 

concluziona că o creștere a cheltuielilor de funcționare poate avea efecte benefice asupra domeniului 

educației în ansamblu.  

Creșterea numărului de locuitori ca urmare a atractivității economice mai mari, a atras și necesitatea unor 

investiții în sistemul de educație, mai ales la nivel profesional/postliceal/tehnic pentru pregătirea și 

acoperirea nevoii de forță de muncă. Astfel, putem concluziona că în timp ce unele municipii se focalizează 

pe dezvoltarea componentei de infrastructură, altele, care au o situație mai bună din acest punct de 

vedere, se focalizează pe dezvoltarea programei și conținutului pentru adaptarea la cerințele pieței sau 

standardele de calitate a procesului de învățământ 
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Evidenta populației 
Analizele comparative între municipiile incluse în exercițiul de benchmarking, 7 dintre ele, cele care au 

încărcat date pe platforma Urban Index au relevat discrepanțe relative mari între municipiile Cluj-Napoca, 

Alexandria, Reșița și Galați, care reușesc să elibereze majoritatea actelor de evidență a populației în 3 zile 

sau mai puțin, în timp ce municipii precum Vaslui, Alba-Iulia emit, spre exemplu, cărțile de identitate în 

20 de zile sau mai mult. Perioadele se reduc în cazul certificatelor de naștere ori de căsătorie, însă cu 

relativ aceleași clasamente.  
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Clasamentele evidențiate mai sus, alături de datele suplimentare referitoare la numărul de angajați în 
cadrul serviciului de indică faptul că diferențele nu pot fi atribuite numărului de angajați. Calculând 
numărul de angajați din cadrul serviciului la 10.000 de locuitori observăm că timpul de eliberare nu poate 
fi atribuit exclusiv acestui indicator, pentru nici unul dintre acte neputând fi stabilită o corelație 
semnificativă.  

Trebuie deci să luăm în considerare și factori adiționali, precum digitalizarea serviciului. Astfel pot fi 
explicați timpii de eliberare asemănători dintre Cluj-Napoca cu al treilea cel mai mic număr de angajați 
per 10.000 de locuitori și municipii precum Târgu-Jiu sau Alexandria cu peste 2,4-3 angajați. În același 
timp, municipiul Alba-Iulia deseori lăudat pentru performanțele administrației publice locale, este unul 
dintre municipiile cu cei mai mari timp de așteptare și număr de 2 angajați la 10.000 de locuitori, aproape 
de media de 1,9 a celor 7 municipii.  



 

29 
 

Municipii angajați per 10.000 locuitori 
Alba-Iulia 2,01 

Alexandria 3,21 

Cluj-Napoca 1,59 

Galați 1,05 

Reșița 1,53 

Târgu-Jiu 2,42 

Vaslui 1,67 

Iluminat public 
Analiza indicatorilor de măsurare a eficienței serviciului public de iluminat din municipiile incluse în 

exercițiul de benchmarking a relevat un clasament relativ surprinzător, cu municipiul Vaslui ca lider în 

ceea ce privește gradul de acces la serviciu, eficiența iluminatului public și gradul de funcționare (%) al 

iluminatului public. Trebuie totuși menționat, că în cazul municipiului Vaslui acoperirea este de peste 

100% indicând o posibilă eroare în măsurarea drumurilor și aleilor. De asemenea, în cazul municipiului 

Galați s-a înregistrat o eroare de raportare, cifrele neputând fi incluse în calcul. 

 

La acest indicator, și municipii mai puțin vizibile în spațiul public, cum sunt Alexandria sau Târgu Jiu, stau 

foarte bine la indicatori precum gradul de funcționare a serviciului de iluminat. Așa cum se poate observa, 

municipiile care au un teritoriu mai vast de acoperit cu aceste servicii, sau care încă sunt într-un proces 

relative intens de expansiune, întâmpina mai multe dificultăți să acopere nevoile, chiar dacă în termeni 

sociali și economici sunt printre cele mai puternice din țară.  

Deoarece cheltuielile cu iluminatul cu public sunt foarte dificil spre imposibil de extras din execuțiile 

bugetare, gradul de funcționare al sistemului de iluminat public nu poate fi corelat cu cheltuieli de 

funcționare și de capital. Drept urmare, orice concluzie este limitată de utilizarea unui singur indicator și 

trebuie luată ca atare. Așadar în urma analizei gradului de funcționare în corelare cu gradul de acces, 

putem concluziona că în municipii precum Reșița sistemul de iluminat public necesită îmbunătățiri sau 

reparații pentru a performa în linie cu restul municipiilor care au completat datele. De asemenea, trebuie 

să notăm, că dintre toata cele 7 municipii care au completat datele referitoare la iluminat public, Reșița 
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este singurul municipiu care a raportat că serviciul este furnizat de un SC/Regie Operator al primăriei, 

apărând astfel și un semn de întrebare referitor la capacitatea administrativă a acestui operator de a 

furniza serviciul.   

 

Locuire socială 

Domeniul locuirii și în special cel al locuirii sociale este unul complex cu diverse fațete legate de finanțele 
locale, populație și decizii politice. Dacă analiză evoluția locuirii în general în perioada 1990-2018, putem 
observa clar două lucruri. Pe de o parte, în majoritate celor 9 municipii numărul de locuințe a crescut, mai 
ales după anul 2010. Pe de altă parte, cu excepția municipiilor Cluj-Napoca și Galați, creșterile sunt timide 
după care trendul devine constant.  
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În domeniul locuire socială, clasamentele nu mai sunt atât de clare și stabile, așa cum se poate observa în 

graficele de mai jos. Astfel, în funcție de indicatorul analizat, dacă ne uităm la numărul de locuințe sociale 

aflate în administrarea municipiilor partenere, vedem că municipiile Târgu Jiu sau Vaslui au cele mai multe 

locuințe în administrare, în timp ce municipii precum Alba-Iulia au mult mai puține. De asemenea, trebuie 

luat în considerare că în toate municipiile care au raportat date numărul de locuințe sociale a rămas același 

în raport cu anul precedent, nu au fost realizate îmbunătățiri, iar rata de ocupare este de 100%.  

 

Analiza cheltuielilor de capital și funcționare ne indică lucruri similare. Dacă ne uităm la indicatorul privind 

investițiile realizate pentru dezvoltarea domeniului locuirii, municipiile Reșița și Cluj-Napoca domină 

clasamentul, cu sume net superioare față de celelalte municipii. Pentru că datele referitoare la cheltuieli 

nu pot fi atribuite direct locuirii, acestea includ multiple servicii care țin de investiții, deci cheltuielile nu 

sunt exclusive pentru locuire socială. În acest caz putem spune că deși municipiile au cheltuieli majore la 

acest capitol, stocul lor de locuințe sociale este același, iar îmbunătățirile lipsesc în toate cazurile, fiind 

deci evident că în acest caz investițiile de capital în locuirea socială sunt inexistente. 
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Parcări 
Domeniul parcărilor publice și rezidențiale prezintă mai multe nuanțe. Datorită legislației flexibile în 

domeniul parcărilor, este direct dependent de deciziile consiliului local, care stabilește atât numărul, cât 

și modul de atribuire în cazul parcărilor de reședință. Un factor important în cazul parcărilor de reședință 

este, în toate orașele și municipiile, necesitatea.  

În domeniul parcări, clasamentul este dominat de municipiul Alba-Iulia, care are în administrare cele mai 

multe locuri de parcare de reședința, dar și publice. Trebuie luat în considerare, însă, faptul că nu toate 

municipiile oferă aceleași servicii de parcare publică, iar unele dintre acestea, spre exemplu, nu oferă 

parcări de reședință. În unele dintre acestea parcările de reședință și/sau publice sunt la liber, acestea 

nefiind administrate de autoritatea publică locală, în cazul celor publice acestea fiind doar semnalizate de 

poliția rutieră. Clasamentul este completat de municipiile Târgu-Jiu și Alexandria. 
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Din cauza faptului că nu toate autoritățile publice au raportat numărul de autoturisme înmatriculate pe 
raza UAT, nu se poate calcula un raport comparabil față  de numărul de locuri de parcare de reședință.  

În ceea ce privește parcările publice, din cele 5 municipii care au raportat numărul de locuri de parcare 
Galați și Vaslui au raportat 0 locuri de parcare. Dintre municipiile Alba-Iulia, Alexandria și Târgu-Jiu,  
primul a raportat cele mai multe locuri de parcare publice. Acest lucru este explicabil, datorită 
caracterului puternic turistic al municipiului Alba-Iulia, acesta înregistrând un trafic mare de turiști care 
au crescut simțitor cererea.  

 

Putem concluziona deci că crearea și administrarea de locuri de parcare publice și de reședință este un 
proces puternic influențat de specificul economic local, i.e. activitățile zilnice intensifică traficul auto și de 
cererea locală pentru acest tip de serviciu.  

Nu în ultimul rând, 4 dintre municipiile implicate au raportat și prețul unui loc de parcare de reședință. 
Acesta este stabilit de autoritățile locale, mai exact de consiliul local, însă nu există standarde predefinite 
pentru acestea. Astfel, 3 dintre municipii au raportat prețuri de aproximativ 120 lei pe an, pe când 
municipiul Alexandria a raporta un preț simțitor mai mic de 55 lei pe an. Dacă raportăm veniturile din 
parcările de reședință totale ale Alba-Iulia, Alexandria și Slobozia (singurele care au raportat această sumă) 
la populația după domiciliu observăm că deși Alba-Iulia și Slobozia au prețuri pe an similare și un număr 
de mașini înmatriculate similar, în jurul a 19.000 mașini, primul municipiu a încasat 14,26 lei per capita, 
iar al doilea 6,78 lei per capita. În același timp, Alexandria a încasat sume incomparabil mai mici, raportând 
2,76 lei per capita. Putem concluziona că aceste diferențe sunt în mare parte rezultatul unor strategii de 
management și administrare diferite, care influențează modul de utilizare al parcărilor de reședință.  
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Salubritate 

În cazul salubrității, cifrele colectate indică diferențe semnificative între municipiul Galați și restul 
autorităților locale. Cantitatea de deșeuri colectată în cazul Galați este semnificativ mai mare față de restul 
municipiilor. De asemenea, și în cazul numărul de locuitori se poate observa o diferență semnificativă.  
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Aceste diferențe fac datele foarte greu de interpretat și comparat și indică două posibile diferențe de 
raportare. Deși formularul de colectare a datelor a solicitat populația care beneficiază de serviciu de 
salubrizare pe bază de contract, este probabil ca, cu excepția municipiului Galați, raportarea să fie 
realizată pentru numărul de contract. Cu toate acestea, acest lucru nu explică cantitatea net superioară 
de deșeuri colectate la nivelul municipiului Galați. În acest caz, este posibil ca operatorul din municipiul 
Galați să deservească și localitățile aparținătoare/limitrofe, însă neexistând o detaliere exactă a datelor 
solicitate, fiind raportat total. Datorită, acestor neclarități recomandăm reformularea cererilor de date 
pentru acest domeniu în exercițiul următor.  

Transport 

Datele culese pentru acest serviciu public ne arată un top dominat de municipiul Alba Iulia ca număr de 
curse zilnice de transport public realizate și ca număr de linii de transport public, însă nu au fost încărcate 
date în platformă de municipii precum Cluj-Napoca sau Galați.  

Încă odată se poate observa clar impactul specificului economic dominant, i.e. turismul, care a forțat 
municipiul Alba-Iulia să își dezvolte rețeaua de transport în comun. Bineînțeles, date suplimentare din 
Cluj-Napoca sau Galați ar putea echilibra clasamentul, însă în condițiile date, Alba-Iulia are un avantaj 
detașat. În același timp, numărul de linii trebuie analizat luând în considerare și complexitatea urbană, i.e. 
dimensiunea municipiului, populația și trama stradală. Este normal ca în municipii mai mici, numărul de 
linii de transport public să fie mai mic. Din păcate, lipsa datelor nu face posibilă comparația pe clase de 
dimensiuni în cazul municipiilor mari.  

Se poate observa ușor că din municipiile care au raportat date legate de sistemul de transport, în afara 
Alba-Iulia, celelalte municipii se grupează în jurul unor cifre similare în ceea ce privește numărul de linii, 
curse sau stații de transport, ordinea dată de dimensiune variind. Excepție face municipiul Alexandria care 
are cele mai puține linii de transport în comun, și de asemenea curse și stații (aceste depind de numărul 
de linii) indicând o diferență semnificativă față de alte municipii de dimensiuni similare.  
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A fost, de asemenea, solicitat prețul plătit de un cetățean pentru o călătorie. Acesta a fost 
raportat de municipiile Alexandria, Giurgiu, Galați, Reșița, Târgu-Jiu și Vaslui, toate raportând 
exact același preț de 2 lei per călătorie.  

Analiza cheltuielilor în domeniul transportului confirmă o serie de prezumții prezentate mai sus. 
Înainte de toate trebuie menționat că includ includ și cheltuielile de întreținere/dezvoltare a 
infrastructurii de transport, nu doar a ceea ce ține de transportul în comun. Însă chiar și așa putem observa 
o serie de caracteristici clare. Cluj-Napoca înregistrează cele mai mari cheltuieli de capital în anul 2019. O 
analiză a lucrărilor de infrastructură realizate în ultimul an explică însă acest decalaj.  

 

În aceea ce privește cheltuielile de funcționare, aceasta par la prima a fi o funcție a populației și a 
dimensiunii rețelei de transport în comun, însă în afara municipiilor Cluj-Napoca și Galați (cele mai mari), 
topul celorlalte municipii nu pare să respecte o regulă anume. Alba-Iulia a înregistrat în 2019 cele mai mari 
cheltuieli de funcționare per capita, deși are o populație mai mică decât Cluj-Napoca sau Galați, dar 
compensează prin concentrația de turiști din zonă. Vaslui reprezintă un caz interesant, deoarece costurile 
de funcționare mici vin în contrast cu numărul de linii relativ mare, raportat mai sus.  
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Urbanism 

Problema datelor în urbanism este una veche din cauza dificultăților de raportare și mai ales de 
comparare. Performanța serviciului de urbanism este greu de interpretat deoarece datele cantitative 
trebuie citite luând în calcul faptul că dimensiunea unui UAT din punct de vedere al suprafeței și al 
populației influențează numărul de certificate de urbanism sau documentații de autorizare a 
construcțiilor. Mai mult aceste cifre trebuie analizate în timp pentru a observa dezvoltarea la nivel local.  

Datele raportate arată că Târgu-Jiu și Alba-Iulia au fost foarte atractive pentru investiții în anul 2019, 
acestea înregistrând diferențe semnificative față de restul municipiilor care au raportat date. Este 
important de notat faptul că Târgu-Jiu este pe picior de egalitate cu Alba-Iulia, date fiind condițiile 
economice și turistice ale celui de-al doilea.  
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Important de menționat este că aceste documentații eliberate în anul 2019 reprezintă o soluționare de 

100% a documentațiilor depuse, însă acestea au fost lucrate de un număr disproporționat de angajați. De 

exemplu, deși Alexandria și Reșița au elibera un număr similar de documentații, în cadrul serviciului de 

urbanism din Alexandria sunt angajate 3 persoane, iar în cazul municipiului Reșița 10. Putem vorbi deci 

despre diferențe de încărcare care pot duce la erori și/sau întârzieri.  

Din păcate nu putem interpreta aceste diferențe ca rezultat al digitalizării serviciului de urbanism, dat fiind 

că niciunul dintre municipiile care au raportat date nu permite depunerea documentațiilor online. De 

asemenea, cu excepția municipiului Alba-Iulia, nici un altul nu beneficiază de integrarea unui sistem GIS.  

Spatii verzi 
Ierarhia municipiilor pentru domeniul spațiilor verzi este dominat semnificativ de municipiul Alexandria, 

atât în ceea ce privește procentul de spații verzi cât și în ceea ce privește suprafața de spațiu verde per 

capita. Din păcate, setul de date aferent municipiilor Alba-Iulia sau Cluj-Napoca lipsesc, neavând o 

comparație completă.  

Se poate observa că spațiile verzi rămân o problemă în orașele cu caracter industrial, de exemplu Galați și 

Reșița, deși ambele au potențial substanțial datorită specificului geografic. De asemenea, deși spațiul 

verde reprezintă un factor important care influențează calitatea vieții, inconsistența ierarhiilor observate 

mai sus dovedește că acesta nu este un factor suficient.  
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Concluzii 

După cum am arătat mai sus, procesul de benchmarking este unul dificil în special datorită disponibilității 
și comparabilității datelor analizate. De asemenea, un număr mare de indicatori, care la prima vedere 
poate părea atractiv pentru analiză, după o cercetare mai atentă denotă faptul că multe dintre informații 
sunt contextuale și nu pot fi analizate corect dacă sunt extrase din acesta.  

Ca urmare a acestui exercițiu de colectare și analiză putem spune că am reușit să scurtăm și mai mult lista 
de indicatori ce ar putea fi colectați în exercițiul următor, simplificând și clarificând astfel indicatorii cheie 
de performanță care reflectă cel mai bine, în opinia noastră, nivelul de urbanizare și implicit calitatea vieții.  

Este de asemenea evident că nu putem realiza un index urban compus care să unifice toate serviciile 
analizate fără să renunțăm la un anumit nivel de detaliu și context care ajută la stabilirea ierarhiilor. Din 
acest motiv considerăm că abordarea inițială de monitorizare individuală a fiecărui serviciu este cea mai 
eficientă în acest moment, însă la aceasta trebuie adăugată obligatoriu dimensiunea temporală pentru a 
putea evalua evoluția în timp. 

 


