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Dialog cu administraţia la jumătate de mandat 
 
 
         �CETAŢEANUL nu este cel care ne 

întrerupe din muncă�ci este chiar scopul acestei munci�1 
 

 
 

a) Introducere 
 
 

Procesul de descentralizare început după 1990 în România continuă prin trecerea de la nivel 
central la nivel local a cât mai multor servicii publice. S-a ajuns la un proces complex de 
rearanjare a relaţiei  dintre administraţie şi cetăţean.  
 
La nivelul administraţiei locale, ideea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziei 
publice este relativ recentă şi implică drepturi şi obligaţii de ambele părţi. �Responsabilităţile 
cetăţenilor sunt:  

• Să observe ce face administraţia locală şi în ce scop; 
• Să fie pregătiţi să îşi aducă contribuţia când administraţia planifică să facă ceva ce poate 

să le afecteze interesele;  
• Să manifeste interes în a înţelege problemele, incluzând constrângerile în ceea ce 

administraţia poate să facă; 
• Să abordeze reprezentanţii administraţiei cu o atitudine pozitivă;  
• Să-şi exprime interesele şi ideile clar şi complet;  
• Să încerce să lucreze  constructiv  cu oficialii administraţiei  locale pentru a găsi  şi 

implementa  soluţii satisfăcătoare  pentru ambele părţi�2. 
 

Aceste responsabilităţi sunt noi pentru mulţi dintre cetăţeni, însă reprezentanţii autorităţilor 
locale trebuie să încurajeze,  să conducă şi să educe cetăţenii cu privire la aceste noi atribuţiuni.  
 
Obligaţia autorităţilor locale este de a �asculta ce spun cetăţenii, de a ţine cont de opiniile lor 
[�] de a explica de ce o idee nu poate sau nu ar trebui implementată�3.  

 
În baza nevoii de comunicare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală,  Asociaţia Pro 
Democraţia a iniţiat proiectul �Dialog cu administraţia�, proiect ce îşi propune să identifice  
priorităţile de acţiune ale administraţiei locale pe următorii trei ani, luând în considerare atât 
părerile cetăţenilor cât şi pe cele ale administraţiei locale, încurajând cei doi parteneri să 
comunice unul cu celălalt în procesul de luare a deciziilor. Pentru a observa suprapunerea 
priorităţilor celor doi, s-a realizat, la început şi la final de proiect, câte un studiu. Primul studiu a 
avut ca scop analizarea agendei comunităţii şi agenda primarului. La finalul proiectului, s-a  
analizat în ce măsura percepţia cetăţenilor faţă de rezultatul activităţilor administraţiei s-a 
modificat şi în ce fel. Oraşele ce au făcut obiectul studiului sunt: Alexandria, Brăila, Iaşi, 
Miercurea Ciuc, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa, Sibiu, Timişoara.  

                                             
1 �Participarea cetăţenească pentru îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică locală� realizată de 
Research Triangle Institute în cadrul Programului de Asistentă pentru Administraţia Publică Locală din România � 
LGA, finanţat de USAID prin contractul EEU-I-00-99-00014-00, pag. 7, 2001. 
2 Idem 1, pag. 8. 
3 idem 2. 



   

 

 
 
 

b) Metodologia studiului 
 
Pentru obţinerea informaţiilor metodologia a cuprins analiza de discurs în perioada campaniei 
electorale, interviu semistructurat şi declaraţiilor de presa, ghid de interviu pentru cei opt 
primari, legislaţia în vigoare, doua anchete de opinie în rândul cetăţenilor, anchete realizate de 
către cluburile Asociaţiei Pro Democraţia  în ianuarie 2001 � perioadă care va fi denumită în 
continuare �la început de mandat� şi februarie 2002, denumită în studiu �la jumătate de mandat�.  
Anchetele s-au realizat pe baza distribuirii unor chestionare autoaplicate. Obiectivul 
chestionarului a fost acela de a afla care sunt aşteptările cetăţenilor de la primar şi care este 
agenda comunităţii pentru începutul de mandat. Domeniile listate în chestionar le-am considerat 
ca fiind de interes şi relevante pentru caracterizarea situaţiei unei localităţi: alimentarea cu apă, 
amenajarea şi funcţionarea pieţelor, câinii vagabonzi, iluminatul străzilor, încălzirea locuinţelor, 
ordinea şi liniştea publică, parcurile şi spaţiile verzi, poluarea, profesionalismul funcţionarilor 
primăriei, spaţiile locative, transportul local, activităţile cultural-sportive, serviciile de sănătate 
publică. Numărul total al cetăţenilor intervievaţi se ridică la 6.051: 3.593  la început de mandat şi 
2.458 la jumătate de mandat. De asemenea în fiecare dintre cele opt municipalităţi în intervalul 
dintre cele doua anchete de opinie au avut loc întâlniri între reprezentanţi ai APL4, cetăţeni, mass 
media, instituţii abilitate, organizaţii neguvernamentale.  
 
La metodologie sunt de precizat două elemente:  
 

1. poziţia primarului faţă de problemele comunităţii este determinată doar de informaţiile 
deţinute la început de mandat, la jumătate de mandat ghidul de interviu şi chestionarul nu 
s-au mai realizat datorită procesului anevoios de acceptare din partea primarului de a 
discuta cu reprezentanţii Asociaţiei Pro Democraţiei  despre schimbările, progresul sau 
problemele intervenite în actul de guvernământ local.  

 
2. la ancheta de opinie, în cele doua etape nu s-a păstrat acelaşi eşantion şi au fost eliminate 

următoarele domenii considerate ca având o situaţie bună în prima etapă: parcuri, 
transport, pieţe, iluminat, activităţile cultural-sportive. În a doua etapă, în chestionar au 
fost introduse două întrebări noi: �Cunoaşteţi la nivel local ce organizaţii 
neguvernamentale îşi desfăşoară activitatea? Dacă da, daţi  trei exemple� şi �Sunteţi 
dispus să vă implicaţi în procesul de soluţionare a problemelor comunităţii 
dumneavoastră alături de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale?�. Aceste 
noi întrebări au fost utile pentru organizaţia care a coordonat proiectul pentru a vedea 
care este atitudinea cetăţenilor faţă de cei doi actori: APL şi ONG, alături de care s-ar 
implica în rezolvarea problemelor la nivel local.  

 
c) Cadrul legal privind administraţia publică locală 
 
Cadrul legal care reglementează activitatea  administraţiei publice locale cuprinde art. 119 -121 
din Constituţia României (1991), legea 70/1991 � legea privind alegerile  locale, legea 27/1994 - 
legea impozitelor şi taxelor, legea 3/2000 - legea privind organizarea  şi desfăşurarea 
referendumului, legea 29/1991 -  legea contenciosului administrativ, legea 215/2001- legea 
administraţiei publice, care abrogă legea 69/1991, legea 189/1998 - legea finanţelor publice 
locale,  legea 188/1999 - legea statutului funcţionarului public.  
 

                                             
4 APL = autorităţi publice locale. 



   

 

După trei ani de funcţionare, legea 189/1998 face subiectul unei încercări de  modificare, 
modificare iniţiată de autorităţile publice locale. La această enumerare se adaugă ordonanţe, 
hotărâri ale Guvernului, ordine ale miniştrilor şi prefecţilor, hotărâri ale Consiliului Local  şi 
Consiliul Judeţean, dispoziţii ale Primarului şi Preşedintelui Consiliului Judeţean. 
 
Legea 215/2001 reia principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, 
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării  cetăţenilor în 
soluţionarea  problemelor locale de interes deosebit. De asemenea, la art. 3, (3) se precizează că 
autonomia locală nu aduce atingere �consultării locuitorilor prin referendum sau orice altă 
formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice� 
 
d) Evoluţia încrederii cetăţenilor în primar 
 
Primul studiu realizat în cadrul acestui proiect în mai 2001 a avut ca obiectiv compararea celor 
două agende: cea a primarului şi cea a comunităţii. Rezultatul a fost că rar se suprapun 
priorităţile celor doi actori. La prima evaluare, noul mandat nu a  adus mai speranţe cetăţenilor 
intervievaţi. Majoritatea celor intervievaţi considerau ca problemele vor fi rezolvate de primar în 
suficientă măsură, comparaţia fiind făcută cu mandatul5 anterior sau cu precedentul primar.  
 
Dintre domeniile prezentate în chestionar, pentru cetăţeni problema cea mai importantă era cea a 
câinilor vagabonzi. Acest răspuns poate fi influenţat şi de intensa campanie  din ianuarie 2001 
pentru reducerea numărului câinilor comunitari, campanie care este o componentă a  
programului naţional de guvernare.  
 
Scopul prezentului studiu este de a prezenta evoluţia activităţii autorităţilor publice locale în 
concordanţă cu priorităţile locale şi a gradului de implicare al structurilor publice în rezolvarea 
acestor probleme.  
 
A. În ceea ce priveşte gradul de implicare a autorităţilor publice locale în rezolvarea 
problemelor comunităţii, informaţiile sunt colectate din rapoartele întâlnirilor realizate de cele 
opt cluburi APD la nivel local. La aceste întâlniri s-au discutat în special probleme punctuale 
precum: comunicarea între autorităţile locale şi asociaţiile de proprietari, accesul dificil al 
copiilor în şcoala din cauza lucrărilor de canalizare neterminate, lipsa unui teren de sport, starea 
proastă a mobilierului şcolii, imposibilitatea atragerii de fonduri de la familiile copiilor care 
învaţă aici din cauza situaţiei materiale precare, necesitatea atragerii de fonduri  pentru programe 
de integrare pentru elevii care provin din familii de rrromi, existenţa unor ruine în curtea şcolii, 
iluminatul aleilor Bardului şi Narciselor, asfaltarea aleilor din strada Matei Basarab şi Mareşal 
Antonescu şi menţinerea spaţiilor verzi, iluminatul public  şi circulaţia rutieră a automobilelor 
seara şi la primele ore ale dimineţii, tăierea teilor şi scoaterea rădăcinilor de pe trotuarul Str. 
Laminoarelor. De asemenea, au fost realizate şi întâlniri pe teme generale: relaţia administraţie-
sistemul de învăţământ, gunoiul menajer. 
 
Concluziile acestor întâlniri se pot rezuma astfel: aceste evenimente au rolul de a reuni aceşti 
actori pentru schimbul de informaţii şi de a încerca  să soluţioneze împreună probleme. De 
remarcat la întâlnirile realizate este numărul mic de cetăţeni interesaţi, între prima şi a doua 
anchetă de opinie, să se implice, deşi evenimentele au fost anunţate prin mass media, prin afişe, 
fluturaşi. Reprezentanţii autorităţilor locale au participat în număr redus, sau de multe ori, deşi 
au fost invitaţi, nu s-au prezentat. Cel mai des rezultatul întâlnirilor a constat în semnalarea 
problemei şi promisiunea că va fi discutată într-o  şedinţă viitoare a Consiliului Local sau că 
instituţia abilitată va încerca să rezolve problema.  

                                             
5 Anexa 1. 



   

 

 
Aceste întâlniri au reprezentat un pas în crearea unui dialog între grupuri de cetăţeni, 
instituţii, organizaţii neguvernamentale interesate şi reprezentanţi ai primăriei. Constituie 
o treaptă în depăşirea stadiului declarativ al participării cetăţeneşti. 
 
B. Studiul de faţă va cuprinde realizarea unui comparaţii între situaţiile de la început de 
mandat şi la jumătate de mandat pentru încrederea acordată  de cetăţeni şi măsura în care 
primarul şi-a îndeplinit responsabilităţile asumate în campania electorală. De asemenea va fi 
evidenţiată evoluţia agendei6 cetăţeanului.  
 

1. Alexandria: La început de mandat domeniile pe care cetăţenii intervievaţi le-au 
caracterizat ca fiind în �stare proastă�, se regăsesc pe agenda comunităţii şi parţial pe agenda 
primarului (câinii vagabonzi). Între cele două agende există o mică suprapunere, dar încrederea 
şi aşteptările că noul mandat va aduce schimbările dorite nu sunt generale. Primarul este dispus 
să implice cetăţenii în următoarele probleme: menţinerea curăţeniei publice, stabilirea 
priorităţilor pentru investiţii, asigurarea integrităţii mobilierului urban. Iar cetăţenii sunt 
interesaţi de domeniile prezentate la întrebarea 27. La jumătate de mandat cetăţenii din 
Alexandria au o mai mare încredere în primarul lor, deşi pe agendă mai apar noi probleme, ele 
nefiind însă caracterizate ca având o �stare proastă�. Problema câinilor vagabonzi rămâne în 
continuare importantă. Pe lângă reprezentanţii autorităţilor locale, cetăţenii sunt dispuşi să se 
implice alături de ONG-uri (35,7% dintre respondenţi). Faţă de prima anchetă realizată, în care 
majoritatea problemelor puteau fi caracterizate ca având o �stare medie�, la jumătate de mandat 
avem două migraţii: alimentarea cu apă (de la 40,7% medie la 57,1% buna) şi  ordinea şi liniştea 
publică (de la 37,3% stare medie la 42,9% stare bună).  

 
2. Brăila: Ca şi în cazul Alexandriei, domeniile cu �stare proastă� se regăsesc pe agenda 

cetăţenilor, iar suprapunerea dintre cele doua agende se realizează doar pentru ordinea şi liniştea 
publică. Primarul este la al doilea mandat, iar 33,5% dintre  cetăţenii intervievaţi la început de 
mandat consideră că va fi capabil �în mare măsură� să rezolve problemele comunităţii. Dintre 
cei 645 de cetăţeni chestionaţi în ianuarie 2001, 25,0% ar fi interesaţi de soluţionarea 
problemelor comunităţii alături de reprezentanţii autorităţilor locale. La realizarea celei de-a 
doua anchete de opinie, cetăţenii sunt mulţumiţi de ceea ce primarul a făcut până în acest 
moment. Principalele problemă din ianuarie 2001 caracterizate ca având o �stare medie� 
(curăţenia oraşului, spaţiile locative, serviciile de sănătate publică) au �migrat�  la � stare bună� 
la jumătate de mandat. 
 

3. Iaşi: La început de mandat, domeniile considerate având �stare proastă� se regăsesc pe 
agenda comunităţii, care se suprapune parţial cu agenda primarului. Încrederea că acest mandat 
va aduce schimbările dorite în viaţa comunităţii  este redusă, primarul fiind deja la al treilea 
mandat. Cetăţenii doresc să se implice în problemele locale în proporţie de 35,2%.  
În cadrul celei de-a doua anchete de opinie, 71,5% dintre cei intervievaţi consideră că primarul 
Iaşilor şi-a îndeplinit �în mică măsură� responsabilităţile asumate în campania electorală. (este 
primarul cu cel mai mare procent de nemulţumiri, dintre primarii celor opt localităţi). Faţă de 
începutul mandatului starea următoarelor domenii prezintă o migraţie de la �stare proastă� la 
�starea medie�: alimentarea cu apă, curăţenia oraşului, poluarea, profesionalismul funcţionarilor 
din primărie, serviciile de sănătate publică. Procentul cetăţenilor care doresc să se implice a 
crescut cu 10% faţă de începutul mandatului, iar ponderea cetăţenilor care consideră ONG-urile 
un partener local este de 55,0%. Ieşenii sunt printre cetăţenii cei mai dornici de colaborare cu 
ONG-urile. Justificarea poate consta în gradul redus de încredere în aleşii locali (15,0%). 
                                             
6 Anexa 2. 
7 Vezi anexa 3. 
 



   

 

Problemele în a căror rezolvare s-ar implica sunt: corupţia, transportul local, alimentarea cu apă, 
câinii vagabonzi, curăţenia oraşului, încălzirea locuinţelor, ordinea şi liniştea publică, starea 
drumurilor, spaţiile locative.  
 

4. Miercurea Ciuc: Primarul municipiului se află la al doilea mandat consecutiv, iar la 
începutul acestui mandat, pe agenda sa sunt prezentate următoarele obiective: inaugurarea 
căminului social pentru bătrâni, îmbunătăţirea reţelei de alimentare cu apă a municipiului, 
amenajarea haldei de gunoi conform normelor Uniunii Europene, asfaltarea străzilor, rezolvarea 
problemei privind încălzirea cu gaz metan a staţiunii Harghita Băi. Agenda cetăţeanului 
cuprindea, la începutul acestui an următoarele probleme: starea drumurilor, câinii vagabonzi şi 
spaţiile locative. 
Comparând agenda primarului cu agenda cetăţeanului putem identifica doar un singur punct 
comun şi anume starea drumurilor care necesită îmbunătăţiri. 
La jumătate de mandat, 52,3% din cetăţenii intervievaţi doresc să se implice alături de 
organizaţiile neguvernamentale în soluţionarea problemelor comunităţii iar 31,1% din 
respondenţi consideră că primarul s-a dovedit capabil sa rezolve problemele comunităţii �în mai 
mică măsură�. Dorinţa de implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunităţii, alături 
de reprezentanţii APL a înregistrat o uşoară creştere  de 5,2% faţă de începutul mandatului.  
Comparând rezultatele celor două anchete mai putem constata o uşoară îmbunătăţire a stării 
drumurilor (cu 8%) precum şi a curăţeniei oraşului (cu 4,9%).  
 

5. Râmnicu Vâlcea: Primarul localităţii este membru PSD şi este la primul mandat. La 
început de mandat, problemele comunităţii considerate având o stare proastă sunt: câinii 
vagabonzi, ordinea şi liniştea publică, poluarea, profesionalismul funcţionarilor din primărie, 
serviciile de sănătate publică. Agenda comunităţii şi a primarului se suprapune doar în cazul 
câinilor vagabonzi. 31,3% dintre respondenţi cred că problemele urbei vor fi rezolvate în mare 
măsură, iar 37,5% s-ar implica în rezolvarea problemelor prezentate la întrebarea 28.  
La jumătate de mandat cetăţenii sunt nemulţumiţi de activitatea primarului, acesta s-a dovedit 
�în mică măsură� capabil să rezolve problemele comunităţii, iar responsabilităţile asumate în 
campania electorală au fost atinse tot �în mică măsură�. Procentul celor care doresc să 
colaboreze cu primăria în rezolvarea problemelor este cel mai mare dintre cele opt oraşe 
analizate: 61,0%. De asemenea cetăţenii doresc să colaboreze şi cu organizaţiile 
neguvernamentale locale în proporţie de 55,8%. Pe lângă domeniile prezentate în chestionar, 
cetăţenii sunt interesaţi şi de: alocarea locurilor de muncă, ecologie, rromii, programe sociale, 
probleme ale Asociaţiilor de Locatari, şcoli, proiecte de tineret. 
 

6. Reşiţa: Primarul municipiului este la al treilea mandat, este candidat independent, iar 
agenda9 la începutul mandatului cuprindea contorizarea consumului de apă caldă şi a căldurii în 
tot oraşul. Domeniile menţionate sunt caracterizate ca aflându-se în �stare medie� şi �proastă�, 
iar o parte din ele sunt pe agenda cetăţenilor10.  
La jumătate de mandat, nemulţumirea cetăţenilor este reflectată de 30,5% dintre respondenţi care 
spun că primarul s-a dovedit în mică măsură capabil să rezolve problemele comunităţii. 
Responsabilităţile asumate în campanie de către primarul ales au fost atinse �în mică măsură� 
pentru 38,2% dintre cetăţeni. Procentul celor care doresc să colaboreze cu reprezentanţii 
autorităţilor locale la început de mandat este de 41,4%, pentru ca în februarie 2002 să crească la 
46,6%. De asemenea, este de remarcat că pentru 42,6% dintre cetăţeni, ONG-urile reprezintă un 
partener în soluţionarea problemelor locale. Domeniile de interes pentru cetăţeni sunt: 
autorizaţiile  ilegale de construcţii, rezolvarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi şi a familiilor 

                                             
8 Vezi anexa 3. 
9 Informaţiile sunt extrase dintr-o declaraţie a domnului primar Mircea Ioan Popa. 
10 Fişa municipiului Reşiţa. 



   

 

nevoiaşe, problema creării locurilor de muncă, eliminarea �şpăgilor� de tot felul în toate 
domeniile de activitate, lege a salarizării  obligatorie pentru orice agent economic. 
 

7. Sibiu: Candidatul Forumului Democrat al Germanilor din România a fost creditat cu 
încredere din partea cetăţenilor la început de mandat. Cele două agende au ca punct comun 
curăţenia oraşului. Primarul ar dori să implice cetăţenii în rezolvarea problemelor cum ar fi: 
curăţenia oraşului, amenajarea unui parc, a Pieţei Mari, ordinea si liniştea publică; activităţile 
cultural-sportive. Cetăţenii doresc să se implice alături de APL în soluţionarea problemelor 
privind: curăţenia oraşului, amenajarea parcurilor, ordinea şi liniştea publică, poluarea, 
activităţile cultural-sportive, câinii vagabonzi. Se pare că cei doi actori doresc să colaboreze 
pentru aceste probleme ale comunităţii. Domeniile care sunt caracterizate ca având stare proastă 
se regăsesc pe cele două agende. La jumătate de mandat cetăţenii sunt mulţumiţi de modul în 
care primarul şi-a îndeplinit responsabilităţile asumate în campania electorală (78,9% din 
respondenţi), deşi sunt încă multe domenii caracterizate de un mare procent din cei intervievaţi 
ca având stare proastă. Această încredere în primarul comunităţii a determinat creşterea 
procentului cetăţenilor care doresc să se implice  alături de APL în rezolvarea nevoilor la nivel 
local (40,1%), însă numărul celor care consideră ONG-urile un partener local este redus 
(23,7%). Justificarea ce poate fi dată acestui fapt este încrederea pe care cetăţenii o au în aleşii 
locali (29,6%).   
 

8. Timişoara: Primarul municipiului este la al doilea mandat, iar cetăţenii consideră că 
problemele vor fi rezolvate �în aceeaşi măsură� ca şi în precedenta legislatură. Agenda 
primarului cuprinde multe domenii considerate de cetăţeni ca având stare proastă, iar 
suprapunerea celor 2 agende se realizează în două puncte: starea drumurilor şi curăţenia oraşului. 
48,3% dintre respondenţi ar dori să se implice în rezolvarea problemelor locale, acesta fiind 
procentul cel mai mare din analiza realizată la început de mandat. La jumătate de mandat 
încrederea şi mulţumirea cetăţenilor a crescut (27,7%). 47,9% dintre respondenţi consideră că 
responsabilităţile au fost atinse �în mare măsură�. O dată cu aceasta creştere a mulţumirii 
cetăţenilor faţă de rezultatele activităţii primarului, procentul celor care doresc să se implice 
împreună cu APL scade cu cinci procente. ONG-urile sunt considerate de 37,5% dintre 
respondenţi un partener cu care ar putea colabora. Problemele în a căror rezolvare s-ar implica 
cetăţenii sunt: asistenţă socială, copii străzii, transport comun, iluminatul public, implementarea 
de programe pentru îmbunătăţirea  serviciilor APL. 
 
C. Probleme identificate pe agendele cetăţenilor şi  primarilor celor opt oraşe 
 
 
Agenda comuna a celor 
3.59311 de cetăţeni intervievaţi 
la început de mandat cuprinde 
următoarele probleme: 

Agenda primarilor 
pentru mandatul 2000 - 
2004 

Agenda comuna a celor 
2.45812 de cetăţeni 
intervievaţi la jumătate de 
mandat cuprinde 
următoarele probleme:  

! Câinii vagabonzi ! Starea drumurilor 
 

! Câinii vagabonzi  

! Curăţenia oraşului ! Ordinea şi liniştea 
publică 

! Curăţenia oraşului  

! Încălzirea locuinţelor ! Câinii vagabonzi 
 

! Încălzirea locuinţelor 

! Alimentarea cu apă ! Curăţenia oraşului ! Starea drumurilor 

                                             
11 La început de mandat. 
12 La jumătate de mandat. 



   

 

! Starea drumurilor ! Serviciile de 
sănătate publică 

 

! Ordinea şi liniştea 
publică 

! Ordinea şi liniştea 
publică 

! Spaţii locative 
 

! Serviciile de sănătate 
publică 

! Serviciile de sănătate 
publică 

! Privatizarea 
salubrităţii în 
parcuri 

! Profesionalismul 
funcţionarilor 
Primăriei 

! Poluare ! Amenajarea unei 
parcări descoperite 

 

! Alimentarea cu apă 

- ! Semaforizarea şi 
rearanjarea  
traficului stradal  

 

! Spaţii locative 

- ! Transformarea 
centrului oraşului 
în centru pietonal  
şi interzicerea 
circulaţiei rutiere, 
pentru câteva zile,  
în cadrul 
programului 
�Zilele protecţiei 
mediului 
înconjurător� 

 

- 

- ! Construirea unei 
gropi ecologice  

- 

- ! Investiţii pentru 
problemele legate 
de transportul în 
comun 

- 

- ! Starea drumurilor  - 
- ! Contorizarea apei 

calde 
- 

- ! Contorizarea 
căldurii pe oraş 

- 

- ! Relansarea 
economiei  

- 

- ! Combaterea 
şomajului  

- 

- 
 

! Refacerea 
birocratiei, 
combaterea 
corupţiei  şi a 
criminalităţii 

- 



   

 

- ! Integrarea demnă 
în Uniunea 
Europeană  şi în 
NATO 

- 

 
 
CONCLUZII 
 
Localităţile luate în discuţie au o populaţie ce variază de la 59.362 de locuitori (Alexandria)  la 
343.330 de locuitori (Iaşi), iar orientarea politică a primarilor este diversă: de la Partidul Social 
Democrat (2 reprezentanţi), candidati independenţi (2 reprezentant), Forumul Democrat al 
Germanilor din Romania, Partidul Modovenilor din Romania, la Partidul Naţional Ţăranesc 
Creştin � Democrat. 
 
Evoluţia măsurii în care primarul s-a dovedit capabil să rezolve problemele comunităţii, este 
evidenţiată de ancheta de opinie pentru cetăţenii din cele opt oraşe. Astfel, după răspunsurile �în 
foarte mare măsură�, clasamentul este următorul:  

# Sibiu  
# Brăila 
# Timişoara 
# Râmnicu Vâlcea 
# Iaşi 
# Miercurea Ciuc 
# Reşiţa  
# Alexandria 

 
De precizat este faptul că faţă de ancheta realizată la început de mandat, procentul cetăţenilor 
care doresc să se implice în soluţionarea problemelor a crescut, valorile sunt peste 40,0%. Între 
ianuarie 2001 şi februarie 2002,  în toate cele opt oraşe au avut loc întâlniri între cetăţeni, 
reprezentanţi ai administraţiei publice, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, instituţii 
abilitate, reprezentanţi ai mass media. Aceste întâlniri au reprezentat un pas important  în 
colaborarea dintre cetăţeni şi reprezentanţii administraţiei locale.   
 
Subiectele întâlnirilor au fost reprezentate de probleme specifice (exemplu: subsolurile inundate, 
ţânţarii în oraşul Brăila, starea dezastruoasă a aparatelor de compostat etc.) şi au atras atenţia 
cetăţenilor şi instituţiilor interesate. Datorită mediatizării realizate de cluburile APD, pe durata 
celor 12 luni de proiect, numărul acestor tipuri de evenimente s-a mărit. 
Întâlnirile realizate în cadrul acestui proiect trebuie să continue. Ele sunt un început atât pentru 
cetăţeni, cât şi pentru reprezentanţii APL, care împreună vor învăţa să colaboreze şi să rezolve 
problemele care privesc comunitatea din care fac parte.  
 
Dintre cetăţenii intervievaţi, vâlcenii sunt cei mai deschişi să colaboreze atât cu APL cât şi cu 
ONG-urile (61,0% şi 55,8%). Această situaţie poate fi justificată şi de încrederea şi gradul de 
mulţumire faţă de activităţile întreprinse de primar şi de buna colaborare dintre administraţia 
publică locală şi organizaţiile neguvernamentale. 
 
În ceea ce priveşte gradul de mulţumire a cetăţenilor faţă de administraţia publică locală, se 
poate constata o corespondenţă între acestea şi suprapunerea dintre agenda cetăţenilor şi agenda 
administraţiei publice locale.  
 
Pentru a evidenţia relaţia dintre cetăţeni şi aleşi, este de recomandat realizarea unor evaluări 
anuale. Având în vedere schimbările ce vor fi determinate de reforma aparatului 



   

 

administrativ  se impune continuarea  acestui studiu  pentru a putea prezenta  evoluţia 
activităţilor  autorităţilor publice locale în concordanţă cu priorităţile locale şi gradul de 
implicare al structurilor publice în rezolvarea acestora. De asemenea este important de evidenţiat 
opinia cetăţenilor, modul în care percep respectivele schimbări şi impactul pe care reforma îl va 
avea asupra modului cetăţenilor de a privi administraţia publică locală.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

AANNEEXXAA  11  
Caracteristicile oraşelor analizate 

 
 

 

 



   

 

 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Localitatea Partidul 
 

Mandat 
 

Nr. locuitori Nr. funcţionari în 
aparatul primăriei 

Raportul nr. 
loc./ funcţionar 
primărie 

1 Alexandria  Partidul Democratei Sociale din 
România (actual PSD) 

Este la al doilea 
13mandat 

59 362 558 107 

2 Brăila  Partidul Democraţiei Sociale din 
România 

Este la al doilea 
mandat 

236 197 -14 - 

3 Iaşi Partidul Moldovenilor din 
România 15 

Este la al treilea  
mandat 

343 330 2 171 

4 Miercurea Ciuc Independent  Este la al doilea 
mandat  

46 673 189 247 

5. Râmnicu Vâlcea  Partidul Democraţiei Sociale din 
România  

Este la primul 
mandat 

118 877 156 762 

6. Reşiţa Independent  Este la al treilea 
mandat  

95 471 126 758 

7 Sibiu Forumul Democrat al Germanilor 
din România  

Este la primul 
mandat 

170 139 240 709 

8 Timişoara  Partidul Naţional Ţărănesc 
Creştin-Democrat 

Este la al doilea 
mandat 

333 049 440 756 

                                             
13 Alexandria este un caz particular deoarece primarul ales a fost numit prefect al judeţului Teleorman. 
14 Am încercat să aflăm numărul de funcţionari din cadrul primăriei, iar  răspunsul Departamentului de Resurse Umane a fost că trebuie o adresa oficială deoarece �nu sunt date care 
să fie date oricui.�  
15 Din 2001 este membru al PSD. 



 

  

  
 

  

  

AANNEEXXAA  22  
Fişele celor opt oraşe 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Fişa municipiului Alexandria 
 
 
Municipiul Alexandria  are 59.362 de locuitori, 558 de funcţionari publici. 
Primarul: Constantin Slăbesu, membru PSD, la primul mandat (interimar). 
Număr chestionare completate de către cetăţeni în cadrul celor două anchete: 563  
 
Pentru a obţine o caracterizare cât mai exactă  a vieţii oraşului, în chestionar au fost incluse o 
serie de domenii, pe care le-am considerat de interes comun pentru toate cele opt municipii. 
Aceste domenii au fost caracterizate de către cetăţenii intervievaţi  ca având:  
 

# Stare proastă:  
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Câinii vagabonzi  
 

65,5% 67, 0% 
 

 

2. Serviciile de sănătate publică 43,4% - La jumătate de 
mandat - stare 

medie 
 

# Stare medie: 
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Curăţenia oraşului 54,9% 54,5%  
2. Încălzirea locuinţelor 37,2% 38,4%  
3. Parcurile şi spaţiile verzi 38,9% -  
4. Starea drumurilor 46,9% 45,5%  
5. Spaţiile locative 45,1% 44,6%  
6. Transportul local 37,2% -  

7. Alimentarea cu apă 40,7%  La jumătate de 
mandat - stare 

bună 
8. Ordinea şi liniştea publică 37,2%  La jumătate de 

mandat - stare 
bună 

9. Profesionalismul funcţionarilor 
din Primărie 

36,3% 42,0%  

10. Poluarea  9,7% 58,0%  
 
Agenda cetăţeanului 
 
Nr.
crt 

Domeniu La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Câinii vagabonzi 11,7% 8,9%  
2. Serviciile de sănătate publică 11,7% 9,4%  
3. Încălzirea locuinţelor  10,2% 18,8%  
4. Alimentarea cu apă 9,5% 11,6%  
5. Profesionalismul funcţionarilor 

primăriei 
8,4% 6,7%  



  
 

 

6. Starea drumurilor  5,7% 13,8%  
7. Curăţenia oraşului  7,3% 8,9%  
 
Agenda primarului 
 
Nr.crt. Domeniile 
1 ! Câinii vagabonzi 
2 ! Spaţiile locative  
 
Problemele în care primarul este dispus să implice cetăţenii sunt:  

# Menţinerea curăţeniei  publice, 
# Stabilirea priorităţilor pentru investiţii, 
# Asigurarea integrităţii mobilierului urban. 

 
In cele două anchete realizate (la începutul mandatului, în ianuarie 2001, la jumătate de mandat 
� februarie 2002) au fost intervievaţi 339, respectiv 224 de cetăţeni. Dintre cei chestionaţi 28,3%  
consideră că actualul primar este capabil să rezolve problemele comunităţii în suficientă măsură, 
iar 60,2% dintre cetăţeni cred că actualul primarul le va îndeplini aşteptările �în aceeaşi măsură� 
ca şi precedentul.  
  
Situaţia s-a modificat în februarie 2002, când primarul s-a dovedit �în mare măsură� capabil să 
rezolve problemele comunităţii pentru 30,4% dintre respondenţi, iar faţă de îndeplinirea  
responsabilităţilor asumate în campania electorală, 68,8% dintre  cetăţenii intervievaţi consideră 
că  au fost atinse �în aceeasi măsură�. 
 
Disponibilitatea cetăţenilor de a se implica în soluţionarea problemelor locale este prezentată în 
următorul tabel: 
 

 La început 
de mandat 

La jumătate de 
mandat 

Probleme de interes pentru cetăţeni 

Alături 
de APL 

41,6 40,2% 

Alături 
de 

ONG16 

 35,7%17 

Domeniile de la întrebările 2 şi 3 
 

 
Încrederea faţă de primar a crescut cu 30,4% dintre respondenţi, procentul cetăţenilor care 
doresc să se implice în rezolvarea nevoilor locale rămânînd la acelaşi nivel. De asemenea un 
procent important dintre respondenţi consideră ONG-urile un actor care poate soluţiona 
problemele comunităţii.  
 
 
 
 
 

                                             
16 Datorită specificului proiectului, în a doua anchetă de opinie a fost introdusă această întrebare. 
17 Din cei 224 de  respondenţi doar 68 cunosc ONG- uri care activează la nivel local, acestea fiind:  APD, Romfra, 
Solidaritatea femeilor, LADO. 



  
 

 

Fişa municipiului Brăila 
 

 
Municipiul Brăila are 236.197 de locuitori, numărul funcţionarilor publici nu constituie o 
informaţie publică.  
Primarul: Anton Lungu, membru PSD, la al doilea mandat. 
Număr chestionare completate de către cetăţeni în cadrul celor două anchete: 1.107 
 
Pentru a obţine  o caracterizare cât mai exactă a vieţii oraşului, în chestionar au fost incluse o 
serie de domenii, pe care le-am considerat de interes comun pentru toate cele opt municipii. 
Aceste domenii au fost considerate de către cetăţenii intervievaţi  ca având:  
 

# Stare proastă:  
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1 Câinii vagabonzi  
 

42,6%  
 

La jumătate de 
mandat - stare 

medie 
 

# Stare medie: 
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Curăţenia oraşului 41,4 % - La jumătate de 
mandat - stare 

bună 
2. Iluminatul oraşului 49,1 % - La jumătate de 

mandat - stare 
bună 

3. Încălzirea locuinţelor 48,1 % 41,3%  
4. Parcurile şi spaţiile verzi 40,7 % - La jumătate de 

mandat - stare 
bună 

5. Starea drumurilor 51,9 % 41,8%  
6. Spaţiile locative 51,4 % - La jumătate de 

mandat - stare 
bună 

7. Transportul local 35,3 % -  

8. Activităţile cultural-sportive 38,3 % -  
9. Ordinea şi liniştea publică 41,6 % 39,2%  
10. Profesionalismul funcţionarilor 

din primărie 
48,6 % 39,4%  

11. Serviciile de sănătate publică 43,3 % - La jumătate de 
mandat - stare 

bună 
12. Câinii vagabonzi Stare proastă 51,9%  
 
 
 



  
 

 

Agenda cetăţeanului:  
 
Nr.
crt 

Domeniu La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Câinii vagabonzi 10,9% 9,5%  
2. Ordinea şi liniştea publică 14,2% 13,0%  
3. Încălzirea locuinţelor 13,3% 14,5%  
4. Serviciile de sănătate publică 10,5% 11,7%  
5. Transportul local 8,6% -  
 
Agenda primarului: 
 
Nr.crt. Domeniile 
1. ! Ordinea şi liniştea publică 
 
 
În cele două anchete realizate (la începutul mandatului, în ianuarie 2001, la jumătate de mandat 
� februarie 2002) au fost intervievaţi 645, respectiv 462 de cetăţeni. Dintre cei chestionaţi, 
33,5%  consideră că actualul primar este capabil să rezolve problemele comunităţii �în foarte 
mare măsură�, iar încrederea că vor fi îndeplinite aşteptările cetăţenilor mai mult decât 
precedentul mandat, a situat pentru 62,6%  răspunsul  la �aceeaşi  măsură�.  
  
Situaţia s-a modificat în februarie 2002, când primarul s-a dovedit capabil �în foarte mare 
măsură� şi �în mare măsură� pentru 23,6% şi, respectiv 29,6% din respondenţi, să rezolve 
problemele comunităţii, iar faţă de îndeplinirea  responsabilităţilor asumate în campania 
electorală 37,7% şi 49,1% dintre cetăţenii intervievaţi consideră că au fost atinse în mare măsură 
şi respectiv,  în aceeaşi măsură.  
 
Disponibilitatea cetăţenilor de a se implica în soluţionarea problemelor locale este prezentată în 
următorul tabel: 
 
 La început 

de mandat 
La jumătate de 
mandat 

Probleme de interes pentru cetăţeni 

Alături 
de APL 

25,1% 43,7% 

Alături 
de 
ONG 

 39,6%18 

alimentarea cu apă, câinii vagabonzi, curăţenie, 
sănătate, ordinea şi liniştea publică, starea drumurilor, 
poluare  
 

 
 
Încrederea cetăţenilor în primar s-a menţinut la peste 30% în foarte mare măsură. Procentul celor 
care doresc să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii a crescut de la 25,1% la 43,7%. 
În măsură la fel de mare ONG-urile sunt considerate un actor important în viaţa localităţii. 
 
 
 
 
 

                                             
18 Un  număr de 32 de cetăţeni  dintr-un total de 462 au listat ONG-urile cunoscute la nivel local, acestea fiind:  
APD,  Pro Homini, Fundaţia Alumina, CDIMM şi Eco Alpex . 
 



  
 

 

Fişa municipiului Iaşi 
 
 
Municipiul Iaşi are 343.330 de locuitori, 381 de funcţionari publici. 
Primarul: Constantin Simirad, membru PSD, la al treilea mandat. 
Numar chestionare completate de către cetăţeni în cadrul celor două anchete: 640. 
 
Pentru a obţine  o caracterizare cât mai exactă a vieţii oraşului, în chestionar au fost incluse o 
serie de domenii, pe care le-am considerat de interes comun pentru toate cele opt municipii. 
Aceste domenii au fost considerate de către cetăţenii intervievaţi  ca având:  
 

# Stare proastă:  
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Poluarea 83,2% - La jumătate de 
mandat - stare 

medie 
2. Câinii vagabonzi 76,8% 45,0%  
3. Ordinea şi liniştea publică 76,8% 79,5%  
4. Starea drumurilor 67,2% 75,5%  
5. Serviciile de sănătate publică 58,5% - La jumătate de 

mandat - stare 
medie 

6. Curăţenia oraşului 48,0% - La jumătate de 
mandat - stare 

medie 
7. Profesionalismul funcţionarilor 41,6% - La jumătate de 

mandat - stare 
medie 

8. Alimentarea cu apă 44,8% - La jumătate de 
mandat - stare 

medie 
 

# Stare medie: 
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate 
de mandat 

Observaţii 

1. Amenajarea şi funcţionarea 
pieţelor 

48,0% -   Migrarea spre 
�stare medie� de la 
�stare proastă� s-a 
înregistrat pentru 
următoarele 
domenii:  
- poluare; 
- curăţenia oraşului; 
-serviciile de 
sănătate publica; 
-profesionalismul 
funcţionarilor; 
- alimentarea cu apă 



  
 

 

2. Curăţenia oraşului 44,8% 55,0%  
3. Iluminatul oraşului 51,2% -  
4. Încălzirea locuinţelor 57,6% 53,5%  
5. Parcurile şi spaţiile verzi 54,4% -  
6. Spaţiile locative 35,6% - La jumătate de 

mandat - stare 
proastă 

7. Transportul local 57,6% -  

8. Activităţile cultural -sportive 39,4% -  
9. Poluarea  - 85,0%  
10. Profesionalismul 

funcţionarilor din primărie 
- 45,0%  

11. Alimentarea cu apă - 40,0%  
12. Serviciile de sănătate publică - 45,0%  
 
Agenda cetăţeanului 
 
Nr.
crt 

Domeniu La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Ordinea şi liniştea publică 13.9% 10,0%  
2. Starea drumurilor 12,6% 3,5%  
3. Profesionalismul funcţionarilor 11,2% 5,0%  
4. Alimentarea cu apă 10,1% 17,5%  
5. Curăţenia oraşului  10,1% 12,5%  
6. Încălzirea locuinţelor 2,5% 17,5%  
7. Câinii vagabonzi  8,8% 15,0%  
 
Agenda primarului 
 
Nr.crt. Domeniile 
1.  ! privatizarea serviciilor de salubrizare 
2. ! amenajarea unei parcări descoperite 
3. ! semaforizarea şi rearanjarea traficului stradal 
4. ! centrul oraşului să devină centru pietonal 
5. ! crearea unei gropi ecologice 
6. ! investiţii în transportul comun 
 
În cele două anchete realizate (la începutul mandatului, în ianuarie 2001, la jumătate de mandat 
� februarie 2002) au fost intervievaţi 375, respectiv 270 de cetăţeni. Dintre cei chestionaţi, 
35,2%  consideră că actualul primar ar fi fost capabil să rezolve problemele comunităţii �în 
suficientă măsură�, iar încrederea că vor fi îndeplinite aşteptările cetăţenilor mai mult decât 
precedentul, a situat pentru 51,2% răspunsul la �mai mică  măsură�.   
 
Situaţia  în februarie 2002 se prezintă astfel: primarul s-a dovedit capabil �în suficientă măsură� 
pentru 35,0% să rezolve problemele comunităţii, iar faţă de îndeplinirea  responsabilităţilor 
asumate în campania electorală 71,5% (cel mai mare procent la acest răspuns) dintre cetăţenii 
intervievaţi consideră că au fost atinse �în mai mică măsură�.  
 
Disponibilitatea cetăţenilor de a se implica în soluţionarea problemelor locale este prezentată în 
următorul tabel: 
 



  
 

 

 La început 
de mandat 

La jumătate de 
mandat 

Probleme de interes pentru cetăţeni 

Alături 
de APL 

35,2% 45,0% 

Alături 
de 
ONG 

 55,0% 

corupţia, transportul local; alimentarea cu apă 
câinii vagabonzi, curăţenia oraşului, încălzirea 
locuinţelor, ordinea şi liniştea publică, starea 
drumurilor, spaţiile locative. 
 
 

 
Deşi încrederea faţă de primar a scăzut, procentul cetăţenilor care doresc să se implice în 
rezolvarea nevoilor locale a crescut. De asemenea un procent important dintre respondenţi 
consideră ONG-urile un actor care poate soluţiona probleme ale comunităţii.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

Fişa municipiului Miercurea Ciuc 
 
 
Municipiul Miercurea Ciuc  are 46.673 de locuitori, 189 de funcţionari publici. 
Primarul: Csedő Csaba Istvan, candidat independent, la al doilea mandat. 
Număr chestionare completate de către cetăţeni în cadrul celor două anchete: 341 
 
Pentru a obţine o caracterizare cât mai exactă  a vieţii oraşului, în chestionar au fost incluse o 
serie de domenii, pe care le-am considerat de interes comun pentru toate cele opt municipii. 
Aceste domenii au fost caracterizate de către cetăţenii intervievaţi  ca având:  
 

# Stare proastă:  
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate 
de mandat 

Observaţii 

1. Starea drumurilor 91,5% 49,1%  
2. Câinii vagabonzi 83,1% 52,1%  
3. Spaţiile locative 56,8 44,5  
4. Poluarea 43,2% - La jumătate de mandat 

� stare medie 
 

# Stare medie: 
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate 
de mandat 

Observaţii 

1. Curăţenia oraşului 62,7% 51%  
2. Ordinea şi liniştea publică 62,7% 42,3%  
3. Serviciile de sănătate 

publică 
53,4% - La jumătate de mandat 

� stare proastă 
4. Profesionalismul 

funcţionarilor din primărie 
32,2% 41,3%  

 
Agenda cetăţeanului  
 
Nr.
crt 

Domeniu La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Starea drumurilor 27,2% 19,2%  
2. Câinii vagabonzi 13,2% 21,3%  
3. Spaţiile locative 12,3% 11,2%  
4. Poluarea 3,5% 1,5%  
 
Agenda primarului 
 
Nr. 
crt. 

Domeniile 

1. ! Inaugurarea căminului social pentru bătrâni 
2. ! Îmbunătăţirea reţelei de alimentare cu apă a oraşului 
3. ! Amenajarea haldei de gunoi conform normelor Uniunii Europene 
4. ! Asfaltarea străzilor 
5. ! rezolvarea problemei privind încălzirea cu gaz metan a staţiunii Harghita Băi.  
 



  
 

 

 
In cele două anchete realizate (la începutul mandatului, în ianuarie 2001, la jumătate de mandat 
� februarie 2002) au fost intervievaţi 341 de cetăţeni.  
 
Pentru 32,2 % din cei 177 de cetăţeni chestionaţi la începutul mandatului, actualul primar este 
capabil să rezolve �în mică măsură� problemele urbei, iar pentru 31,2% �în foarte mică măsură�. 
 
Situaţia s-a modificat în februarie 2002, când primarul s-a dovedit �în mare măsură� capabil să 
rezolve problemele comunităţii pentru 12,8% dintre respondenţi, iar faţă de îndeplinirea  
responsabilităţilor asumate în campania electorală, 59,3% dintre  cetăţenii intervievaţi consideră 
că  au fost atinse �în aceeaşi măsură�.  
 
Disponibilitatea cetăţenilor de a se implica în soluţionarea problemelor locale este prezentată în 
următorul tabel: 
 
 La început 

de mandat 
La jumătate de 
mandat 

Probleme de interes pentru cetăţeni 

Alături 
de APL 

39,8% 45,2% 

Alături 
de 
ONG19 

 35,7% 

Câinii vagabonzi, starea drumurilor, serviciile de 
sănătate publică, spaţiile locative 
 

 
Comparând rezultatele celor două anchete, (la început de mandat si la jumătate de mandat) 
putem observa o creştere de 5,4% a gradului de implicare a cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor alături de reprezentanţii APL. 
De asemenea un procent de 35,7% din cei 164 de cetăţeni intervievaţi în februarie 2002, sunt 
dispuşi să se implice în procesul de soluţionare a problemelor comunităţii alături de organizaţiile 
neguvernamentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
19 Datorită specificului proiectului, în a doua anchetă de opinie a fost introdusă această întrebare. 



  
 

 

Fişa municipiului Râmnicu Vâlcea 
 
 
 
Municipiul Râmnicu Vâlcea are 118.877 de locuitori, 156 de funcţionari publici. 
Primarul: Traian Sabău, membru PSD, la primul mandat. 
Număr chestionare completate de către cetăţeni în cadrul celor două anchete: 514. 
 
Pentru a obţine o caracterizare cât mai exactă a vieţii oraşului, în chestionar au fost incluse o 
serie de domenii, pe care le-am considerat de interes comun pentru toate cele opt municipii. 
Aceste domenii au fost considerate de către cetăţenii intervievaţi  ca având:  
 

# Stare proastă:  
 

Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Câinii vagabonzi  
 

80,8% 65,6% 
 

 

2. Serviciile de sănătate publică  
 

53,3% 50,6%  

3. Poluarea  
 

45,4%  La jumătate de 
mandat - stare 

medie 
4. Profesionalismul funcţionarilor 

Primăriei  
34,6%  La jumătate de 

mandat - stare 
medie 

5. Serviciile de sănătate publică  46,3% 50,6%  
 

# Stare medie: 
 

Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Amenajarea şi funcţionarea 
pieţelor 

47,5% -  

2. Curăţenia oraşului 56,7% 45,5%  
3. Iluminatul oraşului 54,2% -  
4. Încălzirea locuinţelor 46,3% 37,7%  
5. Parcurile şi spaţiile verzi 49,2% -  
6. Starea drumurilor 42,9% 48,1%  
7. Spaţiile locative 49,2% 42,9%  
8. Transportul local 40,0% -  

9. Activităţile cultural-sportive 44,2% -  
10. Ordinea şi liniştea publică 45,1% 44,2%  
11. Poluarea  - 50,0% La început de 

mandat � stare 
proastă 

12. Profesionalismul funcţionarilor - 40,3% La început de 
mandat � stare 

proastă 
 
 



  
 

 

Agenda cetăţeanului 
 
Nr.
crt 

Domeniu La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1 Câinii vagabonzi 33,2% 21,8%  
2 Starea drumurilor 2,5% 14,7%  
3 Curăţenia oraşului 9,2% 12,4%  
4 Ordinea şi liniştea publică 12,9% 11,2%  
5 Profesionalismul funcţionarilor 

publici 
4,2% 8,3%  

6 Încălzirea locuinţelor 5,4% 7,4%  
7 Alimentarea cu apă 10,4% 4,7%  
 
Agenda primarului 
 
Nr.crt. Domeniile 
1 ! Câinii vagabonzi 
2 ! Serviciile de sănătate publică 
3 ! Integrarea demnă în Uniunea Europeană  şi în NATO 
4 ! Refacerea birocraţiei, combaterea corupţiei  şi a criminalităţii 
5 ! Relansarea economiei 
6 ! Combaterea şomajului 
 
Problemele în care primarul ar implica cetăţenii sunt:  

# Curăţenia oraşului  
# Ordinea şi liniştea publică 

 
În cele două anchete realizate (la începutul mandatului, în ianuarie 2001, la jumătate de mandat 
� februarie 2002) au fost intervievaţi 360, respectiv 154 de cetăţeni. Dintre cei chestionaţi în 
ianuarie 2001, 27,1%  consideră că actualul primar ar fi fost capabil să rezolve problemele 
comunităţii în suficientă măsură, iar încrederea că va îndeplini aşteptările mai mult decât 
precedentul primar, a situat pentru 34,2% răspunsul la � în aceeaşi  măsură� şi pentru 31,3% �în 
mare măsură�.  
 
Situaţia s-a modificat în februarie 2002, când primarul s-a dovedit în mică măsură capabil să 
rezolve problemele comunităţii - pentru 37,7% -, iar faţă de îndeplinirea  responsabilităţilor 
asumate în campania electorală 50,7% dintre  cetăţenii intervievaţi consideră că  au fost atinse în 
mică măsură.  
 
Disponibilitatea cetăţenilor de a se implica în soluţionarea problemelor locale este prezentată în 
următorul tabel: 
 
 La început 

de mandat 
La jumătate de 
mandat 

Probleme de interes pentru cetăţeni 

Alături 
de APL 

37,5% 61,0% 

Alături 
de 
ONG 

- 55,8% 

Domeniile de la întrebările 2 şi 3, alocarea 
locurilor de muncă, ecologie, rromi, programe 
sociale, probleme ale Asociaţiilor de Locatari, 
şcoli, proiecte de tineret 
 

 
 



  
 

 

Deşi încrederea faţă de primar a scăzut, iar profesionalismul funcţionarilor publici este una 
dintre problemele care se află pe agenda comunităţii, procentul cetăţenilor care doresc să se 
implice în rezolvarea nevoilor locale a crescut. De asemenea un procent important dintre 
respondenţi consideră ONG-urile un actor care poate soluţiona probleme ale comunităţii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
Fişa municipiului Reşiţa 

 
 
Municipiul Reşiţa are 95.471 de locuitori, 126 de funcţionari publici. 
Primarul: Ioan Mircea Popa, candidat independent, la al treilea mandat. 
Număr chestionare completate de către cetăţeni în cadrul celor două anchete: 1535.                                           
 
Pentru a obţine o caracterizare cât mai exactă a vieţii oraşului, în chestionar au fost incluse o 
serie de domenii, pe care le-am considerat de interes comun pentru toate cele opt municipii. 
Aceste domenii au fost considerate de către cetăţenii intervievaţi  ca având:  
 

# Stare proastă:  
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Câinii vagabonzi  
 

62,3% 57,8%  

2. Poluarea 
 

42,9%  La început de 
mandat - stare 

medie 
3. Încălzirea locuinţelor   46,9% 59,0% 

 
 

4. Serviciile de sănătate   publică  
 

46,3% 67,9%  

5. Parcurile şi spaţiile verzi 39,4% -  
6. Profesionalismul funcţionarilor - 52,6% 

 
La început de 
mandat � stare 

medie 
7. Alimentarea cu apă 

 
- 45,0% La început de 

mandat � stare 
medie 

 
# Stare medie: 

 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Amenajarea şi funcţionarea 
pieţelor 

45,7% -  

2. Curăţenia oraşului 46,3% 50,6%  
3. Iluminatul oraşului 48,6% -  
4. Starea drumurilor 44,6% 45,0%  
5. Spatiile locative 46,8% 32,5%  
6. Activităţile cultural-sportive 37,7% -  
7. Ordinea şi liniştea publică 45,1% 40,6%  
8. Profesionalismul funcţionarilor 40,0% - La jumătate de 

mandat - stare 
proastă 

9. Alimentarea cu apă  37,7% - La jumătate de 
mandat - stare 

proastă 



  
 

 

Agenda cetăţeanului 
 
Nr.
crt 

Domeniu La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1.  Câinii vagabonzi 10,9% 5,6% - 
2.  Încălzirea locuinţelor 10,8% 20,9% - 
3.  Alimentarea cu apă 9,4% 23,3% - 
 
Agenda primarului 
 
Nr.crt. Domeniile 
1. ! contorizarea căldurii la nivelul întregului oraş 
2. ! contorizarea consumului de apă  caldă 
 
În cele două anchete realizate (la începutul mandatului, în ianuarie 2001, la jumătate de mandat 
� februarie 2002) au fost intervievaţi 788, respectiv 747 de cetăţeni. Dintre cei chestionaţi, 
22,6%  consideră că actualul primar ar fi fost capabil să rezolve problemele comunităţii �în 
suficientă măsură�, iar încrederea că va îndeplini aşteptările cetăţenilor mai mult decât 
precedentul, a situat pentru 58,3%  răspunsul  la �în aceeaşi  măsură�.  
  
Situaţia s-a modificat în februarie 2002, când primarul s-a dovedit �în foarte mică măsură� 
capabil să rezolve problemele comunităţii pentru 30,5%, iar faţă de îndeplinirea  
responsabilităţilor asumate în campania electorală 47,4% dintre  cetăţenii intervievaţi consideră 
că acestea au fost atinse �în aceeaşi măsură� şi 38,2% �în mică măsură�.  
 
Disponibilitatea cetăţenilor de a se implica în soluţionarea problemelor locale este prezentată în 
următorul tabel: 
 
 La început 

de mandat 
La jumătate de 
mandat 

Probleme de interes pentru cetăţeni 

Alături 
de APL 

41,4% 46,6% 

Alături 
de 
ONG 

 42,6% 

autorizaţiile  ilegale de construcţii; rezolvarea situaţiei 
copiilor institutionalizaţi şi familiilor nevoiaşe; 
problema crearea locurilor de muncă;  eliminarea 
�şpăgilor� de tot felul în toate domeniile de activitate; 
o lege a salarizării  obligatorie pentru orice  agent 
economic. 
 
 

 
Deşi încrederea faţă de primar a scăzut, iar profesionalismul funcţionarilor publici este pe 
agenda comunităţii, procentul cetăţenilor care doresc să se implice în rezolvarea nevoilor locale 
a crescut. De asemenea, un procent important dintre respondenţi, consideră ONG-urile un actor 
care poate soluţiona probleme ale comunităţii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Fişa municipiului Sibiu 
 
 
Municipiul Sibiu are 170.139 de locuitori şi 240 de funcţionari publici. 
Primarul Johannis Klaus Weber, membru al Forumului Democrat al Germanilor din România, la 
primul mandat. 
Număr chestionare completate de către cetăţeni în cadrul celor două anchete: 377 
 
Pentru a obţine  o caracterizare cât mai exactă  a vieţii oraşului, în chestionar au fost incluse o 
serie de domenii, pe care le-am considerat de interes comun pentru toate cele opt municipii. 
Aceste domenii au fost considerate de către cetăţenii intervievaţi  ca având:  
 

# Stare proastă:  
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate 
de mandat 

Observaţii 

1. Câinii vagabonzi  65,2% 55,3%  
2. Poluarea  57,9% 38,2%  
3. Spaţii locative 33,3% - La mijloc de 

mandat - stare 
medie 

4. Starea drumurilor  56,5% 57,9%  
5. Profesionalismul 

funcţionarilor primăriei 
33,3% 32,3%  

 
# Stare medie: 

 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Amenajarea şi funcţionarea 
pieţelor 

53,6% -  

2. Curăţenia oraşului 52,2% 46,7%  
3. Iluminatul oraşului 60,0% -  
4. Încălzirea locuinţelor 42,0% 44,0%  
5. Parcurile şi spaţiile verzi 49,0% -  
6. Spaţiile locative - 36,8%. La început de 

mandat � stare 
proastă 

7. Transportul local 47,8% -  

8. Serviciile de sănătate publică  47,8% 35,5%  
9. Ordinea şi liniştea publică 43,5% 48,0%  
10. Profesionalismul funcţionarilor 33,3% - La jumătate de 

mandat - stare 
proastă 

 
Agenda cetăţeanului 
 
Nr.
crt 

Domeniu La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Curăţenia oraşului 8,7% 14,9%  
2. Poluarea  15,9% 7,3%  



  
 

 

3. Ordinea şi liniştea publică 7,2% 8,1%  
4. Serviciile de sănătate publică  2,9% 21,8%  
5. Câinii vagabonzi 5,8% 11,6%  
6. Starea drumurilor  1,4% 10,2%  
 
Agenda primarului 
 
Nr.crt. Domeniile 

1. ! Curăţenia oraşului 
2. ! Starea drumurilor 
3. ! Spaţiile locative 
4. ! Transportul local 
 
Primarul ar implica cetăţenii pentru:  

- Curăţenia oraşului 
- Amenajarea unui parc, a Pieţei Mari 
- Ordinea şi liniştea publică 
- Activităţile cultural-sportive. 

 
În cele două anchete realizate (la începutul mandatului, în ianuarie 2001, la jumătate de mandat 
� februarie 2002) au fost intervievaţi 225, respectiv 152 de cetăţeni. Dintre cei chestionaţi la 
început de mandat, 31,9%  consideră că actualul primar ar fi fost capabil să rezolve problemele 
comunităţii �în mare măsură�, pe când 34,8% cred că �în suficientă măsură�, iar la întrebarea 
dacă aşteptările cetăţenilor vor fi îndeplinite mai mult decât precedentul primar, a avut 
următoarele răspunsuri: 44,9%  -  � în mare măsură� şi 43,53 % - �în aceeaşi  măsură�.  
  
Situaţia s-a modificat în februarie 2002, când primarul s-a dovedit pentru 29,6% în mare măsură 
capabil să rezolve problemele comunităţii şi pentru 28,3% în suficientă măsură, iar faţă de 
îndeplinirea  responsabilităţilor asumate în campania electorală 78,9% dintre  cetăţenii 
intervievaţi consideră că acestea au fost atinse în mare măsură.  
 
Disponibilitatea cetăţenilor de a se implica în soluţionarea problemelor locale este prezentată în 
următorul tabel: 
 
 La început 

de mandat 
La jumătate de 
mandat 

Probleme de interes pentru cetăţeni 

Alături 
de APL 

34,8%20 40,1% 

Alături 
de 
ONG 

 23,7% 

curăţenia oraşului, amenajarea parcurilor, ordinea şi 
liniştea publică, poluarea, activităţile cultural-sportive, 
câinii vagabonzi.    
 
 
 

 
Încrederea faţă de primar a crescut, procentul cetăţenilor care doresc să se implice în rezolvarea 
nevoilor locale a crescut, de asemenea. Un procent redus din respondenţi consideră  ONG-urile 
un actor care poate soluţiona probleme ale comunităţii.  
 
 
 

                                             
20 Procent egal cu cei care nu doresc să se implice. 



  
 

 

 
Fişa municipiului Timişoara 

 
 
Municipiul Timişoara are 333.049 de locuitori, 440 de funcţionari publici. 
Primarul: Gheorghe Ciuhandu, membru PNŢCD, la al doilea  mandat. 
Numărul de  chestionare completate de către cetăţeni în cadrul celor două anchete: 969 
 
Pentru a obţine o caracterizare cât mai exactă a vieţii oraşului, în chestionar au fost incluse o 
serie de domenii, pe care le-am considerat de interes comun pentru toate cele opt municipii. 
Aceste domenii au fost considerate de către cetăţenii intervievaţi  ca având:  
 

# Stare proastă:  
 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Starea drumurilor  71,7% 65,3%  
2. Câinii vagabonzi  59,2% 48,4%  
3. Serviciile de sănătate publică 45,0% 38,2%  
4. Poluarea  57,2% 44,6%  
5. Spaţiile locative - 35,4% La început de 

mandat � stare 
medie 

 
# Stare medie: 

 
Nr. 
Crt. 

Domeniile La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Amenajarea şi funcţionarea 
pieţelor 

50,2% -  

2. Curăţenia oraşului 51,8% 50,9%  
3. Spaţiile locative 43,6% - La început de 

mandat � stare 
proastă 

4. Transportul local 55, 0% -  

5. Ordinea şi liniştea publică 40,8% 42,5%  
6. Profesionalismul funcţionarilor 34,2% 33,3%  
7. Încălzirea locuinţelor 38,8% 41,1 %  

 
 
Agenda cetăţeanului 
 
Nr.
crt 

Domeniu La început de 
mandat 

La jumătate de 
mandat 

Observaţii 

1. Starea drumurilor 12.5% 11,8%  
2. Curăţenia oraşului 10,8% 7,67%  
3. Poluarea  10,29% 11,5%  
 
 
 



  
 

 

Agenda primarului 
 

Nr. 
crt. 

Domeniile 

1 ! Profesionalismul funcţionarilor primăriei 
2 ! Starea drumurilor 
3 ! Curăţenia oraşului 
4 ! Spaţiile locative 
5 ! Iluminatul străzilor 
 
Problema în care primarul ar implica cetăţenii este reprezentată de situaţia cartierelor mărginaşe. 
 
În cele două anchete realizate (la începutul mandatului, în ianuarie 2001, la jumătate de mandat 
� februarie 2002) au fost intervievaţi 684, respectiv 285 de cetăţeni. Dintre cei chestionaţi la 
început de mandat, 31,8%  consideră că actualul primar ar fi fost capabil să rezolve problemele 
comunităţii �în suficientă măsură�, iar încrederea că vor fi îndeplinite aşteptările cetăţenilor mai 
mult decât precedentul, a situat pentru 60,3%  răspunsul la� în aceeaşi  măsură�.  
  
Situaţia s-a îmbunătăţit până în februarie 2002, când primarul s-a dovedit �în suficientă măsură� 
capabil să rezolve problemele comunităţii pentru 37,9%, iar faţă de îndeplinirea  
responsabilităţilor asumate în campania electorală 47,9% dintre cetăţenii intervievaţi consideră 
că au fost atinse în mare măsură.  
 
Disponibilitatea cetăţenilor de a se implica în soluţionarea problemelor locale este prezentată în 
următorul tabel: 
 
 La început 

de mandat 
La jumătate de 
mandat 

Probleme de interes pentru cetăţeni 

Alături 
de APL 

48,3% 42,5% 

Alături 
de 
ONG 

 37,5% 

renunţarea la colectivism, în ceea ce priveşte 
realizarea contractelor cu regiile autonome prestatoare 
de servicii, asistenţă socială, copii străzii, activităţi 
civice, studii de diagnoză a situaţiei APL, 
implementarea de programe pentru îmbunătăţirea 
serviciilor APL, transport comun, prostituţia, mediu 
înconjurător, scopuri umanitare, sistemul de circulaţie 
în sens unic din centrul oraşului, vânzarea parcurilor, 
locuri de muncă, organizarea activităţilor publice, 
comunicare administraţie-cetăţeni.  

 
Deşi faţă de primar încrederea a crescut, procentul cetăţenilor care doresc să se implice în 
rezolvarea nevoilor locale a scăzut. De asemenea un procent important dintre respondenţi, 
consideră ONG-urile un actor care poate soluţiona problemele comunităţii.  
 
 
 


