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Capitolul 

1  
Reformă sau contrareformă în serviciile publice?  
Probleme şi perspective 

Metodologia de monitorizare 
 

Scopul cercetării: Elaborarea unui raport de monitorizare privind coerenţa administrativă la nivelul 

serviciilor deconcentrate în judeţele Cluj, Gorj, Iaşi, Neamţ, Vrancea. Cercetare a vizat felului în 

care a fost aplicată OUG nr. 37/2009 privind unele măsuri de acţiune pentru îmbunătăţirea 

activităţii adminşitraţiei publice.     

 

Instrumente de lucru:  

a) Solicitarea de informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001. A fost elaborat conţinutul 

cererii de informaţii în interes public privind monitorizarea OUG nr. 37/2009. Toţi membrii grupului 

de lucru au transmis aceiaşi cerere de informaţii în toate judeţele monitorizate pentru a obţine o 

informaţie unitară şi coerentă la nivelul celor 5 judeţe de implementare (Cluj, Gorj, Iaşi, Neamţ şi 

Vrancea) şi pentru a ne raporta la aceleaşi informaţii în Raportul de monitorizare. Cererea de 

informaţii publice a avut următorul conţinut: 

1. Copie de pe documentul care conţine informaţia privitoare la numărul funcţionarilor 

publici care au fost schimbaţi în instituţia dvs. conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 

37/2009; 

2. Copie de pe documentul care conţine personalul angajat al instituţiei în anul 2008, pe 

categorii de anjagaţi: funcţionari publici (prin contract de serviciu) şi funcţionari (prin 

contract de muncă), cu titlul postului; 

3. Copie după documentul care conţine personalul angajat al instituţiei în anul 2009, pe 

categorii de angajaţi: funcţionari publici (prin contract de serviciu) şi funcţionari (prin 

contract de muncă/ contract de management), cu titlul postului, în urma aplicarii OUG 

nr.37/2009; 

4. Proiectele de management prezentate de candidaţii recrutaţi sau promovaţi în funcţiile 

publice din instituţia dumneavoastră. 
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b) Lista instituţiilor deconcentrate şi datele de contact. Aceste informaţii au fost culese de pe 

paginile de Internet ale Instituţiilor Prefectului sau de la secretariatul Instituţiei Prefectului din 

fiecare judeţ de monitorizare. 

 

Etape de acţiune: 

o Transmiterea cererilor de informaţii publice: 15 iulie- 30 august. 

o Monitorizarea primirii răspunsurilor 

o Analiza răspunsurilor (1 august-15 septembrie 2009) conform următoarei structuri: 

- Numărul cererilor de infortmaţii de interes public transmise către serviciile 

deconcentrate din fiecare judeţ;  

- Numarul răspunsurilor primite de la instituţiile publice deconcentrate din judeţ; 

- Lista serviciilor deconcentrate care au răspuns în termen legal;  

- Lista serviciilor deconcentrate care au răspuns în afara termenului legal;  

- Lista serviciilor deconcentrate care nu au dat nici un răspuns;  

- O scurtă analiză a răspunsurilor - dacă s-a răspuns complet la punctul 1, 2, 3, şi 4 din 

cererea de informaţii de interes public.  

- Lista serviciilor deconcentrate care au trimis proiectele de management ale candidaţilor.  

o Elaborarea raportului judeţean de monitorizare. 

o Transmiterea raportului judeţean de monitorizare către coordonatorul raportului. 

o Elaborarea Raportului naţional de monitorizare privind implementarea OUG nr. 37/2009. 

Termen: 15 august – 15 ocombrie 2009 .  

 Analiza rapoartelor judeţene; 

 Prelucrarea datelor; 

 Analiza calitativă; 

 Elaborarea raportului de monitorizare privind implementarea OUG nr. 37/2009 care va 

cuprinde un capitol distinct de concluzii şi propuneri; 
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Capitolul 

2  
Reformă sau contrareformă în serviciile publice?  
Probleme şi perspective 

Prezentarea rezultatelor din judeţe 
 

1. Datele pentru judeţul Cluj 
 
Total instituţii deconcentrate în care se aplică OUG 37/2009 = 34 
Total instituţii la care s-au trimis cereri de informaţii publice = 40 
Total răspunsuri primite 28 din care:  

- 19 în termen legal; 
- 9 înafara termenului legal.  

 
        Grafic răspunsuri primite    Grafic timp de răspuns 

30%

70%

răspunsuri
primite ‐ 28

cereri făra
răspuns ‐ 12

        

68%

32%

răspunsuri primite în
termen legal ‐ 19

răspunsuri primite
înafara termenului
legal ‐ 9

 
 
 
Au fost transmise 40 de cereri de informaţii de interes public privind schimbările din funcţii la nivelul 
instituţiilor deconcentrate din judeţul Cluj conform Ordonanţei nr. 37/2009, după cum urmează: 

1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj  
2. Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj 
3. Garda Financiară - Secţia Cluj  
4. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei-Filiala Teritorială Cluj  
5. Direcţia de Muncă  şi Protecţie Socială Cluj  
6. Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj 
7. Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane - Regiunea NV 
8. Casa Judeţeană de Pensii Cluj 
9. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj 
10. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Cluj 
11. Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj  
12. Oficiul  Judeţean pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Cluj   
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13. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj 
14. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj 
15. Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj – Napoca 
16. Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Cluj  
17. Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Cluj 
18. Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pt. Agricultură - Centrul Judeţean Cluj 
19. Direcţia Silvică Cluj – Napoca 
20. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj 
21. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca – Regiunea Nord-Vest  
22. Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj 
23. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj 
24. Organismul Intermediar Regional Program Operaţional Sectorial Mediu Cluj – Napoca 
25. Direcţia Apelor Someş Tisa  
26. Direcţia Apelor Someş Tisa – Şistemul de Gospodărire a Apelor Cluj 
27. Direcţia Regională de Poştă Cluj-Napoca 
28. Oficiul Judeţean de Poştă Cluj 
29. Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Cluj  
30. Oficiul Teritorial pt. IMM şi Cooperaţie Cluj-Napoca 
31. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Cluj 
32. Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj  
33. Direcţia pentru Sport a Judeţului Cluj  
34. Direcţia pentru Tineret Cluj 
35. Clubul Sportiv Municipal Cluj – Napoca 
36. Casa de Cultură a Studenţilor 
37. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Şiguranţa Alimentelor Cluj  
38. Direcţia Regională de Statistică Cluj 
39. Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale Cluj 
40. Serviciul Control Calitate Lucrări de Construcţii nr. 6 - Judeţul Cluj 

Total răspunsuri primite  = 28 

S-au primit 28 de răspunsuri dintre care 19 în termen legal de 10 zile lucrătoare, conform art.7 alin. 
1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 

Lista instituţiilor care au răspuns în termen legal: 

1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj 
2. Direcţia Judeţeană pt. Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj 
3. Garda Financiară - Secţia Cluj 
4. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei-Filiala Teritorială Cluj 
5. Direcţia de Muncă  şi Protecţie Socială Cluj  
6. Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj 
7. Organismul Intermediar pentru. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane - Regiunea NV 
8. Casa Judeţeană de Pensii Cluj 
9. Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj 
10. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj 
11. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca – Regiunea Nord-Vest  
12. Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj 
13. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj 
14. Organismul Intermediar Regional Program Operaţional Sectorial Mediu Cluj – Napoca 
15. Direcţia Apelor Someş Tisa 
16. Oficiul Teritorial pt. IMM şi Cooperaţie Cluj-Napoca 
17. Direcţia pentru Tineret Cluj 
18. Clubul Sportiv Municipal Cluj – Napoca 
19. Direcţia Regională de Statistică Cluj 
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9 istituţii au răspuns în afara termenului legal. 
 
Lista instituţiilor care au răspuns în afara termenului legal: 
 

1. Direcţia Silvică Cluj-Napoca 
2. Direcţa Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimonu Cultural Naţional Cluj 
3. Direcţia pentru Sport a Judeţului Cluj 
4. Casa de cultură a Studenţior 
5. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a judeţului Cluj 
6. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă a judeţului Cluj 
7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Cluj 
8. Direcţia Sanitar-Veterinară Cluj 
9. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice a judeţului Cluj    

 
Total răspunsuri în termen legal=19         Total răspusuri în afara termenului legal = 9 

1.1 Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul 1 din cererea de informaţii  

3 dintre instituţii au trimis o copie după un document prin care se evidenţiază că o persoană este 
schimbată din funcţia publică:  

1. Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Regiunea NV,  

2. Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj,  
3. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj  

22 de institituţii au răspuns arătând câţi dintre funcţionari au fost schimbaţi şi în ce funcţii, dar nu 
au anexat nici un document care să ateste aceste schimbări;  

3 dintre instituţii au răspuns că aceste informaţii nu sunt de interes public:  

1. Casa Judeţeană de Pensii Cluj, 
2. Direcţia Regională de Statistică Cluj,  
3. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj  

1.2 Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul punctele 2-3 din cererea de informaţii 
publice 

8 instituţii au trimis copie după statele de funcţii fără să fie identificate funcţiile publice unde s-au 
produs schimbări: 

1. Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj,  
2. Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane - Regiunea NV,  
3. Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj,  
4. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca – Regiunea Nord-Vest ,  
5. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj,  
6. Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie Cluj-Napoca,  
7. Direcţia pentru Tineret Cluj,  
8. Clubul Sportiv Municipal Cluj – Napoca.  

19 instituţii au menţionat câte persoane au fost angajate în 2008 şi în 2009, dar nu au ataşat nici 
un document care să ateste acest lucru. 
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1 instituţie (Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj) a răspuns că instituţia lor „nu deţine un 
document cu numărul personalului angajat în anul 2009, pe categorii de angajaţi, în urma aplicării 
OUG nr.37/2009”. 

1.3. Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul 4 din cererea de informaţii publice  

18 instituţii ne-au trimis spre instituţia superior ierahică pentru a obţine proiectele de management,  

7  instituţii au răspuns că aceste informaţii nu sunt de interes public precum: 

1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj,  
2. Direcţia de Muncă  şi Protecţie Socială Cluj,  
3. Casa Judeţeană de Pensii Cluj,  
4. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj  
5. Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj 
6. Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Cluj 
7. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Cluj  

3 instituţii ne-au transmis planurile de management ale candidaţilor numiţi:  

1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj,  
2. Clubul Sportiv Municipal Cluj – Napoca,  
3. Oficiul de Studii Pedoloice şi Agrochimice al judeţelui Cluj 

 
2. Datele pentru judeţul Gorj 
 
Total instituţii deconcentrate în care se aplică OUG 37/2009 =  27 
Total instituţii la care s-au trimis cereri de informaţii publice = 26 
Total răspunsuri primite 17 din care:  

- 11 în termen legal  
- 6 în afara termenului legal.  

 
  
        Grafic răspunsuri primite    Grafic timp de răspuns 

35%

65%

răspunsuri
primite ‐ 17

cereri făra
răspuns ‐ 9

        

65%

35%

răspunsuri primite în
termen legal ‐ 11

răspunsuri primite
înafara termenului
legal ‐ 6

 
 
 
Asociaţia pentru Şanse Egale a transmis cereri informaţii de interes public privind schimbările din 
funcţii la nivelul instituţiilor deconcentrate din judeţ conform Ordonanţei nr. 37/2009, urmatoarelor 
26 instituţii: 

1. Direcţia de Sănătate Publică Gorj 
2. Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Gorj 
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3. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj 
4. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj 
5. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj 
6. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Gorj 
7. Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj 
8. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj 
9. Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj 
10. Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Gorj 
11. Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Gorj 
12. Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj 
13. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Gorj 
14. Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj 
15. Direcţia Regională de Poştă Craiova- Oficiul Judeţean de Poştă Gorj 
16. Garda Financiară Secţia Gorj 
17. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa Gorj (nu intră sub incidenţa OUG 37/2009) 
18. Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj 
19. Casa Judeţeană de Pensii Gorj 
20. Direcţia Judeţeană pentru Sport Gorj 
21. Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu 
22. Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Gorj 
23. Oficiul de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Gorj 
24. Direcţia Silvică Gorj 
25. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj (nu intră sub incidenţa OUG 34/2009) 
26. Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Şiguranţa Alimentelor Gorj 

 
Numărul răspunsurilor primate: 17 instituţii publice au răspuns la cererea de informaţii. 
Lista instituţiilor care au răspuns la cererea de informaţii  

1. Direcţia de Sănătate Publică Gorj 
2. Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Gorj 
3. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj 
4. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj 
5. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj 
6. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Gorj 
7. Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj 
8. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj 
9. Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj 
10. Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Gorj 
11. Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Gorj 
12. Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj 
13. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Gorj 
14. Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj 
15. Direcţia Regională de Poştă Craiova- Oficiul Judeţean de Poştă Gorj 
16. Garda Financiară Secţia Gorj 
17. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa Gorj (nu intră sub incidenţa OUG 37/2009) 

 
6 instituţii publice au răspuns în afara termenului legal 
Lista instituţiilor care au răspuns în afara termenului legal  
1. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa Gorj (nu intră sub incidenţa OUG 37/2009) 
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2. Garda Financiară Secţia Gorj 
3. Direcţia Regională de Poştă Craiova- Oficiul Judeţean de Poştă Gorj 
4. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Gorj 
5. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj 
6. Direcţia de Sănătate Publică Gorj 
 
Noua instituţii nu au dat nici un răspuns. Lista celor 9 instituţii deconcentrate care nu au dat nici un 
răspuns: 

1. Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj 
2. Casa Judeţeană de Pensii Gorj 
3. Direcţia Judeţeană pentru Sport Gorj 
4. Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu 
5. Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Gorj 
6. Oficiul de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Gorj 
7. Direcţia Silvică Gorj 
8. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj (nu intră sub incidenţa OUG 34/2009) 
9. Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Şiguranţa Alimentelor Gorj 

Dintre cele 17 instituţii respondente, enumerăm pe cele 6 care au răspuns transmiţând documente 
doveditoare aferente celor 4 puncte din cerere: Direcţia de Sănatate Publică Gorj, Direcţia Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Gorj, Agenţia Judeţeana pentru Prestaţii Sociale Gorj, Centrul 
Judeţean de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Gorj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, 
Garda Financiară Secţia Gorj.  
Oficiul Judeţean de Poştă Gorj şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj ne-
au transmis adrese prin care ne anunţă că au trimis cererile noastre spre soluţionare, Direcţiei 
Regionale de Poştă Craiova, respectiv Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale, 
instituţii cărora acestea se subordonează.  
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă a transmis o adresă prin care ne informează că 
personalului instituţiei lor nu le sunt aplicabile prevederile OUG 37/2009;  
 

2.1 Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul 1 din cererea de informaţii  

 11 instituţii au transmis răspunsuri şi documente justificative complete pentru punctul 1; 
 Direcţia Judeţeană de Tineret nu a răspuns la punctul 1 motivând că întregul personal 

al instituţiei este contractual; 
 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj şi AJOFM Gorj au transmis adrese prin care 

furnizează informaţii numerice privind schimbarea funcţionarilor, fără a transmite 
documente doveditoare; 

 Garda Financiară Secţia Gorj comunică, faptul că nu are nici un document pentru a 
dovedi punctul 1;  

 Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Gorj a transmis atât copie după ordinul de 
numire al directorului coordonator cât şi decizia de eliberare din funcţie a persoanei 
care a ocupat această funcţie; 

 APM raspunde la toate punctele ştatul de funcţii şi numărul de personal ramânând 
neschimbat în ultimii 2 ani; 

 APIA transmite ordinele de numire ale directorului coordonator şi directorului 
coordonator adjunct; 

 Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Gorj a transmis cererea la 
Comisariatul Regional Vâlcea pentru soluţionare. În urma unei convorbiri telefonice cu o 
reprezentantă a acesteia din urmă, am primit răspuns la pct 1, 2 şi 3;  
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2.2 Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul punctele 2-3 din cererea de informaţii 
publice 

- AJOFM Gorj a transmis o adresă prin care furnizează informaţii numerice privind 
schimbarea funcţionarilor, fară documente doveditoare 

- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj a transmis doar numărul funcţionarilor şi 
personalului contractual angajat în anii 2008 şi 2009, fără a transmite ştate de funcţii 
sau alte documente;  

- Direcţia Judeţeană de Tineret Gorj a transmis copie după ştatele de funcţii pe 2008 şi 
2009 ;  

- Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Gorj nu a avut angajări în anul 2008 iar 
pentru anul 2009, transmite ordinul de numire al noului director coordonator;  

- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Gorj a transmis un tabel cu personalul din 
subordine pe fiecare departament fară însă a specifica numărul acestora sau data la 
care acest tabel era de actualitate; 

- Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj a transmis tabelul cu angajarea a 2 persoane în 
anul 2008; 

- D.A.D.R. Gorj transmite ştatul nominal de personal pe 2008 şi 2009;  
- ITM Gorj a transmis o situaţie privind angajările şi plecările din cadrul instituţiei în anul 

2008, precizând că în anul 2009, în cadrul instituţiei nu a mai fost angajată nici o 
persoană. 

2.3. Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul 4 din cererea de informaţii publice 
 
Dintre cele 17 instituţii care au răspuns: 

 10 instituţii ne-au trimis spre instituţia superioară ierahic pentru a obţine proiectele de 
management; 

 1 instituţie - Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj, a transmis doar cuprinsul planurilor 
de management; 

 6 instituţii au transmis planurile de management. Lista instituţiilor care au trimis 
planurile de management ale candidaţilor numiţi în funcţie: 
o Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Gorj – plan management director 

coordonator Pompiliu Ciolacu; 
o Garda Financiară Secţia Gorj – plan management director coordonator Pupăzan Ion 

şi plan manag director coordonator adjnct Ninu Florin; 
o Agenţia pentru Protecţia Mediului –  plan de management director coordonator 

Fometescu Gheorghe; 
o Centrul Judeţean de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură Gorj – Plan management 

director coordonator Negrea C-tin; 
o Direcţia de Sănătate Publică Gorj – proiect de management director coordonator 

Marius Boeriu şi 3 planuri directori coordonatori adjuncti; 
o Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Gorj – plan de management director 

coordonator Alin Văcaru ; 
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Datele pentru judeţul Iaşi 
 
Total instituţii deconcentrate în care se aplică OUG 7/2009 = 34 
Total instituţii la care s-au trimis cereri de informaţii publice = 26 
Total răspunsuri primite 12 din care:  

- 11 în termen legal  
- 1 în afara termenului legal 

 
 

  
       Grafic răspunsuri primite     Grafic timp de răspuns 

54% 46%

răspunsuri
primite ‐ 12

cereri făra
răspuns ‐ 14

        

92%

8%

răspunsuri primite în
termen legal ‐ 11

răspunsuri primite
înafara termenului
legal ‐ 1

 
 
 
Dintre cele 26 instituţii deconcentrate cărora le-au fost trimise cereri de informaţii de interes public, 
am primit răspuns de la un număr de 12 cereri: 
Lista instituţiilor care au transmis răspunsuri la cererile de informaţii: 
 
1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi 
2. Inspectoriatul Teritorial de Muncă Iaşi   
3.Direcţia de Muncă şi Protecţie Sociala a Judetului Iaşi 
4. Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi 
5. Direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale Iaşi 
6. Garda Naţională de mediu 
7. Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi 
8. Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă 
9. Direcţia Generala a Finantelor Publice, Iaşi 
10. Direcţia Regionala de Posta Iaşi 
11. Direcţia Apelor Prut 
12. Agenţia Judeţeana pentru Prestaţii Sociale Iaşi 
 

3.1 Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul 1 din cererea de informaţii  

10 instituţii transmit informaţii incomplete  
2 intituţii nu răspuns la punctul 1 din cererea de informaţii publice.  

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi (Copie după Decizia nr. 332/23.04.2009 a 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului privind măsurile de îmbunătăţire a 
administraţiei publice la nivelul APM Iaşi prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 
37/2009). 

- Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Iaşi. Informaţiile sunt disponibile pe 
website. Funcţia de director executiv a fost înlocuită cu cea de director coordonator, 
care are un contract de management asimilat contractului individual de muncă. 
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Proiectul sau Planul de management al instituţiei este confundat cu Contractul 
individual de muncă. 

- Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul 
pentru situaţii de urgenţă nu au avut loc schimbări în funcţii.  

- Direcţia Regională de Poştă Iaşi, Direcţia Apelor Prut nu au funcţionari publici ci 
personal contractual. 

- Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi - a fost numit directorul 
coordonator şi directorul coordonator adjunct.  

- Inspectoriatul Teritorial de Muncă Iaşi - au fost schimbaţi 2 funcţionari publici. Instituţia 
nu deţine documente pentru că schimbarea s-a făcut prin ordin nominal - Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  

- Direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale Iaşi. A fost schimbat un singur 
funcţionar public, directorul executiv. 

- Garda Naţională de Mediu. Informaţiile solicitate vor putea fi furnizate de Comisariatul 
Regional Suceava.  

- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi. A avut loc reorganizarea funcţiei de director 
executiv şi a 4 funcţii de director executiv adjunct; în prezent există 1 director 
coordonator şi 2 directori coordonatori adjuncţi. 

3.2 Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul punctele 2-3 din cererea de informaţii 
publice 

2 instituţii au transmis copii după documente:  
       - Inspectoriatul Teritorial de Muncă Iaşi,  
       - Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi,  
1 instituţie a răspuns că informaţiile cerute sunt confidentiale: Comisariatul Regional pentru 
Protecţia Consumatorilor Iaşi 
5 instituţii au transmis situaţia privind schimbările în funcţii fără documente doveditoare:   

- Direcţia de Muncă şi Protecţie Sociala a Judetului Iaşi 
- Direcţia Regionala pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi,  
- Direcţia Judeţeana de Statistica Iaşi, 
- Direcţia Generala a Finantelor Publice, Iaşi, informaţii pe pagina de Internet a instituţiei 
- Direcţia Apelor Prut 

4 instituţii au transmis că nu au funcţionari publici ci personal contractual sau că nu au facut 
angajari. 
 
3.3. Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul 4 din cererea de informaţii publice 
 
1 instituţie a transmis planul de management: 
       - Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi 
8 instituţii ne-au răspuns ca pentru proiectele de management trebuie să ne adresam autorităţii 
superior ierahică. 
3  instituţii au transmis că nu au avut loc schimbări în baza OUG 37/2009:   

- Direcţia Judeţeana de Statistica Iaşi 
- Inspectoratul pentru şituatii de urgenta 
- Direcţia Regionala de Posta Iaşi 
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4 Datele pentru judeţul Neamţ 
 
Total instituţii deconcentrate în care se aplică OUG 7/2009 = 27 
Total instituţii la care s-au trimis cereri de informaţii publice = 18 
Total răspunsuri primite 8 din care:  
                     2 în termen legal 
                     6 în afara termenului legal 
 
       Grafic răspunsuri primite     Grafic timp de răspuns 

56%

44%

răspunsuri
primite ‐ 8

cereri făra
răspuns ‐ 10

        

25%
75%

răspunsuri primite în
termen legal ‐ 2

răspunsuri primite
înafara termenului
legal ‐ 6

 
 
 
Lista instituţiilor la care au fost trimise cereri de informaţii privind schimbările din funcţii la nivelul 
instituţiilor deconcentrate din judeţ conform Ordonanţei nr. 37/2009:  
 

1. AJOFM Neamţ,  
2. Casa judeţeana de pensii Neamţ,  
3. Direcţia generala de finanţe publice Neamţ,  
4. Direcţia judeţeana de accize şi operaţiuni vamale Neamţ,  
5. Direcţia pentru agricultura şi dezvoltare rurala Neamţ,  
6. ITM Neamţ,  
7. Direcţia de Muncă şi protecţie sociala Neamţ,  
8. Direcţia de cultura, culte şi patrimoniu Neamţ,  
9. Direcţia de sănătate publica Neamţ,  
10. Direcţia pentru sport Neamţ,  
11. Direcţia pentru tineret Neamţ,  
12. Garda naţionala de mediu Neamţ,  
13. Comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor Neamţ,  
14. Agenţia pentru protecţia mediului Neamţ,  
15. Serviciul control de calitate lucrări de construcţii Neamţ,  
16. Şistemul de gospodărire a apelor Neamţ,  
17. Direcţia sanitar veterinara Neamţ,  
18. Direcţia de statistica Neamţ. 

 
Lista instituţiilor care au transmis răspunsuri:  
 

1. Agenţia pentru protecţia mediului Neamţ,  
2. AJOFM Neamţ,  
3. Direcţia de muncă şi protecţie socială Neamţ,  
4. Direcţia de statistica Neamţ,  
5. ITM Neamţ,  
6. Comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor Neamţ,  
7. Direcţia pentru tineret Neamţ  
8. Direcţia generala de finanţe publice Neamţ,  
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4.1 Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul 1 din cererea de informaţii  

Comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor Neamţ, a fost schimbat directorul 
coordonator. 
Direcţia pentru tineret Neamţ, instituţia are personal contractual. 
Direcţia de muncă şi protecţie sociala, Neamţ,  nu au avut loc schimbări 
Agenţia pentru protecţia mediului Neamţ, directorul coordonator şi-a dat demisia. 
Direcţia generala de finanţe publice Neamţ, au fost numiţi 3 fucţionari publici, 1 direcor coordonator 
şi 2 directori coordonatori adjuncţi. 
 

4.2 Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul punctele 2-3 din cererea de informaţii 
publice 

7 instituţii au transmis că informaţiile nu fac subiectul accesului la informaţii publice: ITM Neamţ, 
AJOFM Neamţ, Direcţia generala de finanţe publice Neamţ, Agenţia pentru protecţia mediului 
Neamţ, Direcţia de muncă şi protecţie socială Neamţ, Direcţia de statistica Neamţ, Comisariatul 
judeţean pentru protecţia consumatorilor Neamţ. 
1 instiuţie (Direcţia pentru tineret Neamţ): directorul şi-a dat demisia fiind incompatibil cu funcţia 
publică şi a fost înlocuit de directorul adjunct.  
 
2 instituţii au transmis situaţia posturilor 
        Direcţia de Statistica, 
        Direcţia de Muncă şi protecţie socială 
2 instituţii au răspuns că informaţiile nu fac subiectul accesului la informaţii 
        AJOFM Neamţ, 
        Direcţia de finanţe publice 
1 instituţie răspunde că informaţiile se află la instituţia ierarhic superioară: 
         Comisariatul regional protecţia consumatorilor Iaşi 
 
4.3. Analiza cantitativă a răspunsurilor pentru punctul 4 din cererea de informaţii publice 
 
4 instituţii răspund că proiectele de management se află la instituţia ierarhic superioară:  

- Comisariatul regional protecţia consumatorilor Iaşi, 
- Inspecţia muncii Bucureşti,  
- Agenţia Naţionala pentru ocuparea forţei de Muncă,  
- Direcţia de finanţe publice 

3 instituţii transmit Planurile de management ale candidaţilor numiţi în funcţii publice:  
- Direcţia de statistică 
- Direcţia de muncă şi protecţie socială 
- Agenţia de protecţia mediului 
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5 Datele pentru judeţul Vrancea 

 
Total instituţii deconcentrate în care se aplică OUG 7/2009 = 27 
Total instituţii la care s-au trimis cereri de informaţii publice = 19 
Total răspunsuri primite  din care: 11 
                      în termen legal  11 
 
   
 
       Grafic răspunsuri primite     Grafic timp de răspuns 

42%

58%

răspunsuri
primite ‐ 11

cereri făra
răspuns ‐ 8

        

100%

0%

răspunsuri primite în
termen legal ‐ 11

răspunsuri primite
înafara termenului
legal ‐ 0

 
 
S-au transmit cereri de acces la informaţii publice, la următoarele instituţii : 
 
1.Casa de Pensii Vrancea 
2.Direcţia Judeţeana pentru accize şi operaţiuni vamale Vrancea 
3.Direcţia Generala a Finantelor Publice Vrancea 
4.Garda Financiara Direcţia Generala Vrancea 
5.Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala Vrancea 
6.Direcţia Judeţeana pentru Sport Vrancea 
7.Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea 
8.Agenţia pentru ocuparea Fortei de Muncă  Vrancea 
9.Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor şi Materialului Saditor Vrancea 
10.Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea 
11.Direcţia de Muncă şi protecţie Sociala Vrancea 
12.Direcţia pentru Cultura, Culte şi patrimoniu Naţional Vrancea 
13.Inspectoratul Scolar judeţean Vrancea 
14.Inspectoratul Teritorial de regim Silvic şi Vănătoare 
15.Direcţia de Sănătate Publică Vrancea 
16.Direcţia Judeţeană de Tineret Vrancea 
17.Comisariatul Judeţean Vrancea al Gărzii Naţionale de Mediu 
18.Agenţiei de Protecţie a Mediului Vrancea 
19.Agenţia pentru Prestaţii Sociale Vrancea 
 
11 instituţii au transmis răspunsuri. 
Lista instituţiilor care au transmis răspunsuri la cererea de informaţii publice:  
 

1. Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea  
2. Agenţia Judeţeana pentru ocuparea Forţei de Muncă Vrancea  
3. Inspectoratul Teritorial de regim Silvic şi Vânătoare  
4. Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală Vrancea 
5. Direcţia pentru Sport  
6. Direcţia pentru Cultura, Culte şi patrimoniu naţional Vrancea 
7. Direcţia pentru tineret 
8. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea  
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9. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vrancea                                                                                         
10. Casa Judeţeană de Pensii  
11. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Vrancea  

 
Analiza cantitativă a răspunsurilor la cererea de informaţii 
 
1.Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea a transmis că, neavând personalitate 
juridică, trebuie să ne adresăm Comisariatului Regional Galaţi, in subordinea caruia sa afla 
compartimentul de resurse umane, financiar şi contabilitate 
 
2. Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Vrancea a dat următorul răspuns:   
- Conform OUG 37/2009 au fost desfiinţate 3 posturi – director executiv, director executiv adjunct 
managementul pieţei, director executiv adjunct economic; 
- În 2008 au fost 48 funcţionari publici şi 1 post contractual; 
- Dupa aplicarea ordonanţei - 52 posturi, 48 funcţionari publici şi 4 personal contractual; 
- Proiectele de management sunt la ANOFM Bucureşti; 
Nu s-a transmis copii dupa documente, ci doar răspunsurile mai sus mentionate. 
 
3. Inspectoratul Teritorial de regim Silvic şi Vânătoare – Nu a răspuns la punctul 4, unde am primit 
acelaşi răspuns, proiectele de management se află la Bucureşti. Interesant este faptul că 2 dintre 
foştii directori (inspector şef şi contabil şef) au devenit în urma OUG 37/2009 directori coordonatori 
adjuncţi. 
 
4. Direcţia pentru agricultura şi dezvoltare rurală Vrancea. Nu s-a răspuns la punctul 4. 
 
5. Direcţia pentru Sport. N-a răspuns la punctul 4. Şi aici fostul director este numit în urma OUG 
37/2009, director coordonator. 
 
6.Direcţia pentru Cultură, Culte şi patrimoniu naţional Vrancea 
Nu au proiectele de management, solicitate la punctul 4. De remarcat faptul ca aici, in urma 
adresarii instantei de catre fostul director executiv, ordinul de inlaturare a sa din functie a fost 
suspendat, acesta mentinandu-şi functia. 
 
7. Direcţia pentru  tineret. Nu deţine proiectele de management. 
 
8.Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea – Şi aici inspectorul şef a devenit director coordonator. 
Nu au proiectele de management. 
 
9. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vrancea – Pentru punctul patru ni se comunică să ne 
adresăm Ministerului Muncii. 
 
10. Casa Judeţeană de Pensii Vrancea – Ni s-a comunicat că “nu există documente care să 
conţină informaţiile la care faceţi referire în adresa dvs” iar “Planurile de management 
prezentate de candidaţii la concursul organizat pe baza Ordonanţei 37 sunt anexă la 
contractele de management şi sunt confidenţiale”. 
 
11. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Vrancea – Nu au contractele de management. 
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Capitolul 

3  
Reformă sau contrareformă în serviciile publice?  
Probleme şi perspective 

Analiză calitativă 
 
 
 
Scopul studiului privind monitorizarea modului de implementare a OUG nr.37/2009 privind unele 

îmbunătăţirii ale activităţii în administraţia publică constă în verificarea coerenţei administrative şi a 

eficienţei în funcţia pubică la nivelul serviciilor deconcentrate în judeţele de reşedinţă ale membrilor 

grupului de lucru (Cluj, Gorj, Iaşi, Neamţ, Vrancea), eşantion semnificativ pentru verificarea calităţii 

implementării acestei ordonanţe. 

 

Obiectivele specifice ale studiului sunt:  

1. Verificarea vitezei de reacţie a instituţiilor la cererea de informaţii publice privind 

implementarea OUG nr. 37/2009 

2. Verificarea transparenţei instituţionale (a comportamentului instiuţional ca reacţie la cererea 

de informaţii privind schimbările din funcţiile publice de la vârful instituţiilor deconcentrate).  

3. Verificarea calităţii răspunsurilor date de către instiuţii privind implementarea OUG nr. 

37/2009. 

4. Verificarea calităţii implementării OUG nr. 37/2009 de către instituţiile publice 

deconcentrate.     

 

1. Măsurarea vitezei de răspuns şi a transparenţei instituţionale:  

Au fost trimise cereri de informaţii care au acoperit între 67% şi 100% instituţiile deconcentrate din 

judeţele Cluj, Gorj, Iaşi, Neamţ şi Vrancea, la care s-a aplicat OUG nr. 37/2009.  

Rata de răspuns a instituţiilor cărora li s-au adresat cereri de informaţii de interes public variază 

între 30% şi 82% după cum urmează: Cluj 82%, Gorj 63%, Iaşi 35%, Neamţ 30% şi Vrancea 41%.  

Viteza de răspuns a instituţiillor publice variază deasemenea de la judeţ la judeţ: Cluj 68%, Gorj 

65%, Iaşi 92%, Neamţ 25%, Vrancea 100%. Prin viteza de răspuns a instituţiilor întelegem 

răspunsurile date în termen legal, adică acela de 10 zile lucrătoare conform art.7 alin. 1 din Legea 
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nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi cele în afara termenului legal. 

Menţionăm judeţul Neamţ cu o viteză extrem de redusă de răspuns la cererile de informaţii, cu 

75% răspunsuri trimise în afara termenului legal. În acelaşi timp subliniem faptul că rata mare a 

vitezei de răspuns nu este relevantă dacă această viteză nu este asociată de răspunsuri corecte, 

complete şi relevante. Menţionăm că judeţul Vrancea are o rată a vitezei de răspuns de 100% dar 

majoritatea răspunsurilor sunt incomplete, incorecte şi nerelevante. Viteza de răspuns a instituţiilor 

ne dă informaţii despre trasparenţa instituţiilor dar această viteză este nerelevantă pentru acelaşi 

principiu al transparenţei instituţionale dacă nu este asociat de răspunsuri corecte şi complete.   

Atât viteza de răspuns a instituţiilor la cererile de informaţii dar şi modul în care au fost formulate 

răspunsurile instituţiilor sunt indicatori importanţi de verificare a transparenţei instituţionale. 

Transparenţa decizională caracterizează întregul comportament instituţional faţă de exterior, adică 

faţă de cetăţeni, sociatatea civilă, presă, mediul de afaceri, etc. Judeţul Cluj cu 82% răspunsuri 

transmise se situează pe primul loc la principiul transparenţă instituţională iar judeţul Neamţ se 

situează pe ultimul loc, cu doar 30% răspunsuri trimise în termen legal şi cu 75% răspunsuri în 

afara termenului legal.  

În acelaşi timp formularea alambicată, în termeni vagi, sau răspunsurile incomplete sau incorecte 

la anumite puncte din cererea de informaţii publice dovedeşte lipsa de transparenţă instituţională şi 

un comportament caracterizat de indiferenţă sau de autoritarism din partea instituţiei care 

răspunde celor care adresează cereri de informaţii de interes public. Un răspuns vag, formulat într-

un limbaj alambicat echivalează de cele mai multe ori cu lipsa răspunsului. Peste 65% din 

răspunsurile primite sunt răspunsuri formale, doar să acoperă obligaţia instituţiei de a da un 

răspuns la o cerere de informaţii de interes public care să nu poată fi atacată în contencios 

administrativ pentru lipsa răspunsului în termenul stabilit de lege. La capitolul transparenţă judeţul 

Cluj şi judeţul Gorj se situează pe primele locuri cu cele mai multe răspunsuri transmise în termen 

şi formulate destul de corect şi complet. Această situaţie poate fi determinată şi de felul în care 

responsabilul local a administrat cererile de informaţii publice. Un responsabil foarte implicat poate 

obţine rezultate “bune” deoarece “presează” instituţia să aibă un comportament corect. Un 

responsabil care lasă lucrurile “să curgă”, va obţine rezultate mai slabe. Pentru această cercetare 

este relevant comportamentul instituţional neinfluenţat de un responsabil prea implicat. De aceea 

rezultatele slabe din judeţele Neamţ şi Vrancea sunt mai relevante pentru scopul cercetării decât 

cele din judeţele Cluj şi Gorj unde se constată “presiunea” exercitată de către responsabilul asupra 

instituţiilor monitorizate.  

 

2. Măsurarea calităţii răspunsurilor şi a calităţii implementării OUG nr. 37/2009 

Cercetarea relevă faptul că majoritatea instituţiilor au transmis răspunsuri incomplete şi în parte 

nerelevante spre ONG-urile monitoare la nivel local. Rata răspunsurilor incomplete este alarmantă, 

între 78% la Cluj şi 100% în judeţele Neamţ şi Vrancea. Judeţul Gorj are o rată ridicată a 
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răspunsurilor complete de 65 %. Rezultatele foarte bune pot să releve faptul că judeţul este 

monocolor politic (domină un partid politic) şi schimbările la vârful deconcentratelor s-au făcut lin, 

fără schimbări politice. În judeţele cu două sau trei partide politice concurente, schimbările au 

determinat schimbări pe criterii politice. Rezultatele monitorizării relevă faptul că în judeţul Cluj au 

fost mai multe contestaţii la schimbările din funcţii, un litigiu şi mai multe sesizări spre organizaţia 

care a monitorizat implementarea OUG nr. 37/2009. În judeţul Vrancea a existat o hotărâre 

judecătorească favorabilă celui “eliberat din funcţie”, potrivit căreia persoana respectivă şi-a 

redobândit funcţia publică. Dar miza schimbărilor în funcţiile publice nu urmăreşte cu prioritate 

păstrarea unor drepturi personale ci eficienţa în guvernarea locală. Schimbările din funcţii se fac în 

virtutea unui proiect de management al candidaţilor iar evaluarea proiectelor se face de către o 

comisie de specialişti din cadrul ministerului de resort şi nu de instanţele de judecată. Acestea pot 

hotărâ cel mult dacă s-au respectat sau nu procedurile legale ale concursului.   

 

3. Calitatea răspunsurilor date de instituţiile publice ONG-urilor monitoare arată în felul următor.  

 

Judeţul Cluj  

Total răspunsuri = 28. 

Punctul 1 cu referire la schimbările produse potrivit OUG nr. 37/2009 : 

3 instituţii au trimis documente complete (11%) 

22 de instuţii au transmis descrierea schimbărilor fără documente justificative (78%) 

3 instituţii au transmis că aceste informaţii nu sunt de interes public (11%) 

  

78%

11%11%

documente complete ‐ 3

fără documente justificative ‐ 22

au răspuns că informațiile nu sunt de
interes public ‐ 3

         
 

Punctul 2 şi 3 cu referire la mobilitatea pe funcţiile publice din instituţiile publice în anul 2008 şi 

2009 : 

8 instituţii au transmis copii după statele de funcţii fără să identifice schimbările produse (29%) 

19 instituţii au menţionat schimbările fără documente doveditoare (67%). 

1 instituţie a răspuns că nu deţine acte doveditoare (4%) 
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67%

29%

4%

au trimis copii după statele de funcții
‐ 8

au mentionat schimbările fără
documente doveditoare ‐ 19

a răspuns că nu deține acte
doveditoare ‐ 1

 

Punctul 4 prin care se cer proiectele sau planurile de management ale candidaţilor. 

18 instituţii ne trimit spre forul superior (64%); 

7 instituţii ne răspund că informaţiile nu sunt de interes public (25%) ; 

3 instituţii au transmis proiectele de management ale candidaţilor admişi (11%) ; 

25%

64%

11%

ne trimit spre forul superior ‐ 18

au răspuns că informațiile nu sunt de
interes public ‐ 7

au transmis proiectele de
management ‐ 3

 

  

Judeţul Gorj 

Total răspunsuri = 17  

Punctul 1 cu referire la schimbările produse potrivit OUG nr. 37/2009 

11 instituţii au transmis documente complete (65%) 

   6 instituţii au transmis răspunsuri incomplete (35%) 

35%

65%
documente complete ‐ 11

fără documente justificative ‐ 6

 

 

Punctul 2 şi 3 cu referire la mobilitatea pe funcţiile publice din instituţiile publice monitorizate în 

anul 2008 şi 2009. 

            9 instituţii transmit informaţie completă (53%)  

            8 instituţii transmit informaţie incompletă (47%) 
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47%

53%

documente complete ‐ 9

fără documente complete ‐ 8

 

Punctul 4 prin care se cer proiectele sau planurile de management ale candidaţilor. 

10 instituţii ne trimit spre forul superior (59%); 

1 instituţie afirmă că informaţiile sunt confidenţiale (6%); 

 6 instituţii trimit proiectele de management (35%) ; 

6%

59%

35%
ne trimit spre forul superior ‐ 10

au răspuns că informațiile sunt
confidențiale ‐ 1

au trimis proiectele de management ‐
6

 

 

Judeţul Iaşi  

Total răspunsuri = 12 

Punctul 1 cu referire la schimbările produse potrivit OUG nr. 37/2009  

Noua instituţii dau informaţii incomplete (83%) 

2 instituţii nu răspund (17%) 

17% 83%

documente cu informații  incomplete
‐ 10

nu răspund ‐ 2

 

Punctul 2 şi 3 cu referire la mobilitatea pe funcţiile publice din instituţiile publice monitorizate în 

anul 2008 şi 2009. 

2 instituţii transmite copii după documente (17%) 

5 instituţii transmit situaţia schimbărilor fără documente doveditoare (42%) 

1 instituţie răspunde că informaţiile nu sunt de interes public (8%) 
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4 răspund că nu au funcţionari publici (33%) 

42%
8%

17%

33%

transmit copii dupa documente ‐ 2

tranmit situatia fără documente
doveditoare ‐ 5 

răspund că informațiile nu sunt de
interes public ‐ 1

răspund că nu au funcționari publici ‐ 4

 

Punctul 4 prin care se cer proiectele sau planurile de management ale candidaţilor. 

8 instituţii ne trimit spre forul superior (67%) 

3 răspuns că nu au avut loc schimbări (25%) 

1 ne transmite proiectul de management (8%) 

25%

67%

8%

ne trimit la forul superior ‐ 8

nu au avut loc schimbări‐ 3

transmite proiectul de management ‐
1

 

 

Judeţul Neamţ  
 

Total răspunsuri = 8 

Punctul 1 cu referire la schimbările produse potrivit OUG nr. 37/2009  

8 instituţii au transmis informaţii incomplete şi uneori irelevante (100%) 

100%

documente incomplete/irelevante ‐ 8

 

Punctul 2 cu referire la mobilitatea pe funcţiile publice din instituţiile publice monitorizate în anul 

2008  

3 instituţii răspund că informaţiile nu sunt de interes public (38%) 

5 instituţii dau răspunsuri incomplete şi irelevante (62%) 
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62%

38%

răspund că informațiile nu sunt de
interes public ‐ 3

răspunsuri incomplete/irelevante ‐ 5

 

Punctul 3 cu referire la mobilitatea pe funcţiile publice din instituţiile publice monitorizate în anul 

2009.  

2 instituţii răspund corect (25%); 

3 instituţii răspund că informaţiile nu sunt de interes public (37%); 

1 instituţie ne trimite spre forul superior (13%); 

2 instituţii dau răspunsuri nerelevante (25%); 

37%

13%

25%25%
răspund corect ‐ 2

răspund că informațiile nu sunt de
interes public ‐ 3

ne trimite spre forul superior ‐ 1

dau răspunsuri nerelevante ‐ 2

 

 

Punctul 4 prin care se cer proiectele sau planurile de management ale candidaţilor. 

5 instituţii ne trimit spre forul superior (63%); 

3 instituţii transmit planurile de management ale celor numiţi în funcţie (37%); 

38%

62%

ne trimit spre forul superior ‐ 5

transmit planurile de management ‐ 3

 

 

Judeţul Vrancea  

Total răspunsuri = 11  

Punctul 1 cu referire la schimbările produse potrivit OUG nr. 37/2009  
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11 instituţii dau răspunsuri incomplete şi uneori irelevante (100%) 

100%

documente incomplete/irelevante ‐ 11

 

 

Punctul 2 şi 3 cu referire la mobilitatea pe funcţiile publice din instituţiile publice monitorizate în 

anul 2008 şi 2009. 

11 instituţii dau răspunsuri incomplete şi irelevante (100%) 

 

100%

răspunsuri incomplete/irelevante ‐ 11

 

 

Punctul 4 prin care se cer proiectele sau planurile de management ale candidaţilor.  

 8 instituţii ne trimit la forul superior (73%) 

 1 instituţie răspunde că informaţiile nu sunt de interes public (9%)  

  2 instituţii nu răspund deloc (18%)  

9%

73%

18%

ne trimit la forul superior ‐ 8

răspunde că informațiile nu sunt de
interes public ‐ 1

nu răspund deloc ‐ 2
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Capitolul 

4  
Reformă sau contrareformă în serviciile publice?  
Probleme şi perspective 

Concluzii şi perspective 
 
 

1. Din punct de vedere al transparenţei procesului implementării OUG 37/2009, concuziile 

cercetării sunt: 

- transparenţa relativ redusă cu privire la implementarea Ordonaţei de către instituţiile 

monitorizate.  

- calitatea foarte slabă a răspunsurilor caracterizate ca incomplete şi uneori nerelevante.  

- numărul redus al proiectelor de management comunicate public responsabililor locali fie 

pentru că sunt la Bucureşti, fie pentru că nu sunt publice. Proiectele de management 

ale candidaţilor fac parte din stategiile de management public şi ele nu pot fi încadrate 

în categoria informaţiilor cu carcater confidenţial. Doar prin publicitatea acestor 

informaţii pot fi monitorizate politicile publice administrate de directorii coordonatori. 

- răspunsuri nelegale ca cele de tipul: “proiectele de management ale candidaţilor nu fac 

parte din categoria informaţiilor de interes public”.  

- răspunsuri formale şi/sau irelevante doar pentru a bifa responsabilitatea de a răspunde 

unor cereri de informaţii publice. 

Lipsa de transparenţă este determinată de rapiditatea schimbărilor şi de teama de a divulga 

informaţii despre un proces cu baze legale firave şi contradictorii. 

Această cercetare s-a limitat la transparenţa implementării OUG37/2009. Acest proces, care a 

schimbat radical funcţionarea serviciilor deconcentrate, este criticabil din punct de vedere 

constituţional, din punct de vedere al principiilor insularizării funcţionarilor publici, din punct de 

vedere al coerenţei şi eficienţei administrării problemelor publice şi din punct de vedere politic. 

În data de 07.10.2009, această ordonanţă de urgenţă a şi fost declarată neconstituţională de către 

Curtea Constituţională care a apreciat că legea este neconstitutională, ca urmare a încălcării 

normelor privitoare la adoptarea ordonanţei de urgenţă prevăzute de articolul 115, alineatul 6 din 

Constituţie. Potrivit alineatului 6, "ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor 

constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi 
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îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a 

unor bunuri în proprietate publică".  

Înainte de verdictul Curţii, Guvernul a adoptat OUG nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul 

funcţiei publice, precum şi pentru intarirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale Administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor 

măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria 

prefectului şi cabinetul alesului local. Prin acestă Ordonanţă se reia textul din OUG 37/2009 care 

fusese declarat neconstituţional. 

Schimbarea directorilor serviciilor publice deconcentrate a determinat şi apariţia unor situaţii de 

incompatibilitate în toate judeţele ţării1 în condiţiile în care majoritatea noilor directori coordonatori 

erau şi consilieri locali sau judeţeni. 

OUG nr. 37/2009 nu a adus o îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice deconcentrate: 

transparenţa instituţiilor a scăzut, coerenţa acţiunilor serviciilor publice a avut de suferit2,  foştii şi 

actualii directori sunt în competiţie pentru ocuparea posturilor3. Prin OUG 37/2009 au fost politizate 

abrupt funcţiile de conducere din serviciile publice deconcentrate. 

 

2. Monitorizarea implementării OUG nr. 105/2009 (moştenitoarea OUG 37/2009) este o temă 

importantă de monitorizare cu trei rezultate imediate:  

- identificarea tuturor incompatibilităţilor la nivel naţional generate de implementarea 

Ordonanţei; 

- identificaţiilor situaţiilor ilogice generate de aplicarea Ordonanţei (ex. doi directori pe o singură 

poziţie4); 

- autorităţile locale sunt mai atente la implementarea legilor deoarece se simt supravegheate 

de societatea civilă.  

 

 

 
1 http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/politic/sefi-de-deconcentrate-cu-dubla-incompatibilitate-51950.html 
http://www.ziuadeiaşi.com.ro/ziua_administrativ/7927-Numii-aiurea-instituiile-statului-ali-patru-directori-afl-stare-
incompatibilitate.html 
http://www.amosnews.ro/Covasna_PNL_atentioneaza_asupra_unor_incompatibilitati_in_cazul_directorilor_de_deconc
entrate-281892 
http://www.evenimentul.ro/articol/alegeri-anticipate-la-conşiliul-judeţean-neamt.html 
http://www.monitorulbt.ro/Actualitate/2009-08-25/Conşilieri+judeteni+banuiti+de+incompatibilitate 
http://www.evenimentul.ro/articol/directorii-botosaneni-se-tin-de-doua-scaune.html 
http://www.sansavranceana.ro/evenimente.html?aid=8092  - Nume grele din pd-l aflate în incompatibilitate. 
http://www.replicahd.ro/replica_db/index.php?pagerun=2&p=2403&more=1&c=1&tb=1&pb=1 - Incompatibilii 
2 http://www.ziare.com/buşiness/economie/10-06-2009/subventiile-vor-intarzia-din-cauza-inlocuirii-directorilor-
deconcentratelor-mapdr-909341 
3 http://pescurt.ro/stiri-politica/sapte-sefi-de-servicii-deconcentrate-demişi-au-castigat-in-prima-instanta,-potrivit-
pnl_27-05-2009_1467221 
http://www.sfin.ro/articol_17763/sefii_deconcentratelor_-_greu_de_ucis_(ii).html 
4 http://www.ziaruldeiaşi.ro/regional/focsani/şi-veterinarii-vor-avea-doi-directori~ni5nll 
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3. Recomandări:  

 Aborgarea prevederilor legale care permit politizarea serviciilor publice deconcentrate şi 

revenirea la statutul iniţial. 

 Aşigurarea transparenţei procesului de schimbare a directorilor serviciilor publice 

deconcentrate prin publicarea pe paginile de Internet ale tuturor planurilor de management, 

în situaţia în care nu se aborgă prevederile privind politizarea serviciilor publice 

deconcentrate. 

 Constatarea de urgenţă de către Agenţia Naţională de Integritate a tuturor 

incompatibilităţilor generate de aplicarea OUG 37/2009 şi OUG 105/2009. 
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