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ECHIPA PRIMĂRIEI – COMPORTAMENT PRIETENOS ȘI RESPONSABIL 

► Personal implicat pe criterii de meritocrație, integritate și performanță ►Structuri noi de lucru 
dedicate accesării fondurilor europene, promovării proiectelor investiționale  ► Transparență 
prin consultarea societății civile    

 

OBIECTIV:  Vreau o Primărie suplă! Adica o instituție in care oamenii să zbârnâie, în care 
actele se primesc azi și se rezolvă tot azi, dacă se poate. Dacă nu, mâine sau săptămâna 
asta, nu în 30 de zile pentru că, vezi Doamne!, atât ne permite legea să ținem omul încurcat!  

Vreau să imprim seriozitatea, organizarea și mândria mea în aparatul Primăriei, în structurile 
publice, sportive, educaționale, într-un Consiliu Local format din oameni pertinenți și pregătiți. 
Sunt convins  că – daca le facem pe toate cu cap și ne dăm interesul – Piteștiul va ajunge, 
mai repede decât credem, acolo și așa cum îl cer cetățenii. 

 

       MĂSURI: 

√ Vom crea o echipă de profesioniști dedicați, selectați pe criterii de intergritate, cu 
aptitudini relevante pentru realizarea prezentului program.  

√ Vom promova un nou sistem de selecție, evaluare, promovare și salarizare a 
funcționarilor publici pe baza principiilor de meritocrație, integritate și performanță. În acest sens, 
vom organiza concursuri publice transparente și competitive pentru angajarea funcționarilor în 
Primărie. Un obiectiv important pentru a stopa migrarea cadrelor și a crește interesul față de 
funcția publică va fi și asigurarea condițiilor pentru creșterea profesională continuă a 
funcționarilor publici, prin instruiri cu certificare din partea instituțiilor europene.  

√ Vom institui și o nouă structură etică a funcționarului public, bazată pe un 
comportament prietenos și responsabil. Niciun cetățean nu va mai fi subestimat sau ignorat! Din 
contra, va fi ajutat să își definească problema și să o adreseze corect și în termeni legali. Ne 
vom asigura că fiecare cetățean își va găsi soluțiile la cererile și petițiile adresate în termeni 
rapizi, de regulă nu mai târziu de cinci zile.  

 

STRUCTURI NOI PENTRU NEVOI NOI 

√ La nivel instituțional, vom înființa Direcția Relații Externe, Cooperare Regională și 
Integrare Europeană din cadrul Primăriei Pitești. Este absolut necesar să atragem experți care 
să poată elabora și implementa proiecte de dezvoltare a infrastructurii și atragerea investițiilor.  

√ Vom institui și structuri responsabile de crearea, gestionarea și promovarea proiectelor 
investiționale, respectiv atragerea investițiilor.  

√ Vizăm servicii și specialiști dedicați domeniilor de activitate din sistemul privat care au 
cea mai frecventă interacțiune cu activitatea administrației publice locale. La nivel de organizare 
a administrației municipale, o schimbare importantă va fi descentralizarea și transferarea mai 
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multor atribuții catre serviciile și societatile publice. 

√ De asemenea, pentru a consolida instituția Primăriei și pentru a asigura mai multă 
transparență consultativă și decizională, vom institui un Consiliu cu rol consultativ pe lângă 
Primărie, cu implicarea reprezentanților comunităților, reprezentanți ai societății civile, experți, 
reprezentanți ai mediului academic și de afaceri.  

√ Totodată, vom oferi suport deplin organizațiilor non-guvernamentale de utilitate publică 
pentru a accesa resurse financiare în interes public și pentru dezvoltarea programelor sociale. 


