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4.1. Grupurile de lucru – sinteză 

 

Adoptarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Pitesti marchează începutul unui proces 

de lungă durată care va duce, în etape succesive, la încetăţenirea unui nou model de dezvoltare, în 

conformitate cu orientările strategice convenite la nivel mondial, şi cu directivele Uniunii Europene, 

naȚionale, regionale Și locale.  În aceste condiţii s-a considerat a fi oportun să se aducă la cunoştinţa 

decidenţilor la toate nivelurile şi a publicului larg principiile dezvoltării durabile a Municipiului Pitesti, 

necesitatea trecerii la un nou model de dezvoltare, problemele majore cu care se confruntă Piteștiul 

şi modul în care acestea se reflectă în obiectivele prezentei strategii. Acest proces nu se limitează la 

o campanie punctuală de popularizare ci trebuie să reprezinte o preocupare permanentă, cu 

implicarea activă a tuturor factorilor interesaţi: autorităţile centrale şi locale, partidele politice, 

asociaţiile patronale şi profesionale, partenerii sociali, sistemul de educaţie şi cercetare, societatea 

civilă, mass media. 

Grupurile de Lucru au fost alcătuite din reprezentanți ai administrației, Consiliului Local, partidelor 

politice, instituțiilor descentralizate, societății civile și ai mediului de afaceri.  

Grupurile de Lucru au fost alcătuite astfel încât să fie asigurată acoperirea tuturor domeniilor ce 

necesită analiză şi intervenție în vederea elaborării strategiei de dezvoltare durabilă: Dezvoltare 

economică, Urbanism şi Mediu, Turism şi Servicii, Social şi Cultural, astfel au fost prezenți 

reprezentanți ai următoarelor instituții: 

 

Consiliul Județean Argeș este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean 

pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orașenești și municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes județean. Este compus din consilieri județeni, aleși prin vot universal, 

egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației 

publice locale. 

 

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea este instituție publică, cu personalitate juridică, având 

ca scop cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, 

monopol natural de interes strategic, precum și administrarea infrastructurii Sistemului de 

gospodărire a apelor. Administrația Bazinală de Apă Arges-Vedea este persoana juridica română și 

funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică, în coordonarea autorității publice 

centrale din domeniul apelor. 

 

Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești este o instituție de învățământ superior privată 

fondată în 1991, fiind una dintre primele șase universități private din Romania acreditate de MECT, 

prin Legea nr. 242/23 aprilie 2002. 
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Camera de Comerț și Industrie Argeș este o organizație asociativă de interes și utilitate publică, cu 

personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică, autonomă, fără scop lucrativ și non-profit, 

constituită de către comercianții din județ, în temeiul Legii de inființare a Camerelor de Comerț și 

Industrie din 30 septembrie 1864, semnată de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Camera de Comerț 

și Industrie Argeș este continuatoarea și succesoarea fostei Camere de Comerț și Industrie Argeș 

înființată prin Legea mai sus mentionată în 1864 și desființată abuziv prin Decretul nr. 74/1949. 

Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș asigură, fără plată, persoanelor fizice 

sau juridice interesate, în condițiile legii, servicii pentru ocuparea forței de muncă. 

 

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș este o organizație ne-guvernamentală, non-profit și apolitică, 

constituită la inițiativa unui grup de firme importante din Pitești pentru a contribui efectiv la 

dezvoltarea mediului economic argeșean. 

 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș este o unitate teritorială a Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală care are ca scop realizarea în mod unitar a strategiei și 

programului Guvernului în domeniul finanțelor publice și aplicarea politicii fiscale a statului la nivelul 

județului Argeș. 

 

CEC Bank este o bancă comercială universală, competitivă, care oferă clienților produse și servicii 

diverse și de calitate, urmărind cu precădere finanțarea IMM-urilor, agriculturii, administrațiilor 

publice locale, precum și a acelor proiecte bancabile care prin natura lor contribuie la dezvoltarea 

economică, crearea și menținerea locurilor de muncă. 

 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș – AJPIS Argeș este organizată și 

funcționează în baza Ordonanței de Urgență nr. 113/2011, privind organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. 

 

CEZ Distribuție este succesorul legal al Electrica Oltenia din 2007, asigurând distribuția energiei 

electrice pentru clienți din 7 judete: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea și Teleorman. 

Activitățile serviciului de distribuție includ exploatarea, întreținerea și dezvoltarea echipamentelor 

electrice, cu scopul de a distribui energia electrică de la producători la consumatori, în condiții de 

securitate, în exploatarea instalațiilor electrice, siguranță în funcționare, asigurare a parametrilor de 

calitate și reducerea costurilor de întreținere și de reparații. 

 

Direcția de Sănătate Publică Argeș este o unitate descentralizată a Ministerului Sănătații, cu 

personalitate juridică, reprezinta Direcția de Sănătate Publică la nivel județean, care realizează 
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politicile și programele naționale de sănătate, activitatea de promovare a sănătății, și de medicină 

preventivă, de inspecția sanitară de stat, de monitorizare a stării de sănătate și organizare a 

evidențelor statistice pe problem de sănătate precum și de planificarea derulării investițiilor de la 

bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. 

 

Casa Județeană de Pensii este o instituție publică în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, cu 

personalitate juridică și este organ de specialitate al administrației publice centrale, care 

administrează și gestionează sistemul județean de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum 

și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, sub autoritatea Ministerului 

Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. 

 

Biroul de investiții din cadrul Primăriei Municipiului Pitești asigură realizarea obiectivelor de 

investiții aprobate prin hotararea Consiliului Local. 

 

Primăria Municipiului Pitești Unitatea de Monitorizare Servicii Publice și Coordonare Asociații 

Proprietari – UMSPCAP Pitești 

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Căpitan Puică Nicolae” al județului Argeș are ca obiectiv 

fundamental eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea 

menținerii sub control a riscurilor și asigurării  stării de normalitate a vieții comunităților umane. 

Acest obiectiv este atins prin multitudinea de activități de prevenire și intervenție pentru stingerea 

incendiilor, descarcerare și prim-ajutor, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de 

inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, înzăpeziri, secetă, asistența persoanelor aflate în 

situații critice, etc. 

 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului este instituția de specialitate a administrației publice 

centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu competențe în 

implementarea politicilor și legislatiei din domeniul protecției mediului, conferite în baza Hotarârii 

de Guvern Nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia. Agentia pentru 

Protecția Mediului Argeș este menită să acționeze pentru a asigura populației un mediu sănătos în 

armonie cu dezvoltarea economică si cu progresul social al județului. 

 

Activitatea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș se desfasoară în baza coordonatelor și 

prevederilor reieșite din H.G. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene 

pentru sport și tineret, dispozițiilor H.G. nr.11/ 2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
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M.T.S., dispozițiilor Legii nr. 69/2000, celorlalte prevederi legale în vigoare și a programului propriu 

de activități. 

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este autoritatea de 

reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de 

specialitate al administrației publice centrale. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Arges – A.D.I. Servsal a fost înființată în vederea 

derulării proiectului de interes public comun “Managementul Integrat al deșeurilor solide în Județul 

Argeș”. A fost constituită conform art. 6, din OG nr. 26/2000, funcționează în baza H.G. 855/2008 și 

are în prezent 102 membri, respective toate administrațiile publice locale, inclusive Consiliul 

Județean Argeș. ADI Servsal are delegate gestionarea sistemului de management al deșeurilor și are 

rolul de a monitoriza derularea activitații de colectare și depozitare a deșeurilor din județul Argeș, 

din mediul urban și rural. 

 

SC. Salpitflor Green SA. este o societate comercială pe acțiuni, înființată în asociere cu SC Salubritate 

2000 SA, urmare a reorganizării Serviciului Public Administrația Domeniului Public al Municipiului 

Pitești și a Serviciului public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală a Municipiului Pitești, prin 

HCL 281/2010. Activita 

tea principală desfășurată de societate este “Activități de întreținere peisagistică” CAEN Rev 2 -8130 

 

Consiliul Județean Argeș este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean 

pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes județean. Este compus din consilieri județeni, aleși prin vot universal, 

egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației 

publice locale. 

 

Asociația Constructorilor de Automobile din Romania – ACAROM este o asociație de tip profesional 

si patronal compusă din societăți comerciale care desfășoară activități în industria de automobile, 

asociate în scopul reprezentării intereselor sectorului automobile. Grupează 142 societăți comerciale 

și a luat ființă în 1996 în baza legii 21/1924. În prezent ACAROM funcționează în baza legii 356/2001 

și a ordonanței de urgență 26/2000. 

 

SC. Publitrans 2000 SA. este societatea care asigură transportul public local în municipiul Pitești, 

avand ca acționar unic Consiliul Local Pitești. 
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SC TERMO CALOR CONFORT SA este operatorul regional al serviciului public de producere, 

transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, organizat ca societate 

comercială pe acțiuni, cu capital de stat, acționari fiind: Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al 

Municipiului Pitești (acționar majoritar), orașul Topoloveni, prin Consiliul Local al orașului Topoloveni 

și Comuna Mărăcineni prin Consiliul Local Mărăcineni. 

 

SC CEZ Distribuție SA este succesorul legal al Electrica Oltenia din 2007, asigurând distribuția 

energiei electrice pentru clienți din 7 judete: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea și Teleorman. 

Activitățile serviciului de distribuție includ exploatarea, întreținerea și dezvoltarea echipamentelor 

electrice, cu scopul de a distribui energia electrică de la producători la consumatori, în condiții de 

securitate, în exploatarea instalațiilor electrice, siguranță în funcționare, asigurare a parametrilor de 

calitate și reducerea costurilor de întreținere și de reparații. 

 

Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș asigură, fără plată, persoanelor fizice 

sau juridice interesate, în condițiile legii, servicii pentru ocuparea forței de muncă. 

 

Poliția Locală a Municipiului Pitești este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Primarului Municipiului Pitești, prin care se asigură menținerea ordinii și liniștii publice, 

paza obiectivelor și bunurilor de interes public, aprobate de Consiliul Local prin Planul anual de pază, 

constatarea și sancționarea contravențiilor, regulile de comerț stradal, normele de protectie a 

mediului înconjurător, însoțirea și protecția reprezentanților primăriei în activitățile specifice de pe 

raza de competență. 

 

Casa Județeană de Pensii este o instituție publică în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, cu 

personalitate juridică și este organ de specialitate al administrației publice centrale, care 

administrează și gestionează sistemul județean de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum 

și sistemul de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale, sub autoritatea Ministerului 

Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. 

 

Filarmonica Pitești a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 

186/2007, ca instituție profesionistă de concerte cu personalitate juridică, finanțată din venituri 

proprii și din alocații de la bugetul local, care functionează sub autoritatea Consiliului Local al 

Municipiului Pitești. Are rolul de a promova valori ale culturii muzicale românești și universale. 

 

Administrația Domeniului Public Pitești – A.D.P. Pitești este un serviciu public cu personalitate 

juridică, organizat sub autoritatea Consiliului Local Pitești. 
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Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Pitești – SPEP Pitești a fost înființat prin HCL 9/2006 ca 

serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești. Acest 

serviciu funționează în scopul realizării următoarelor obiective principale: asigură evidența și 

administrarea spațiilor locative și cu altă destinație aflate în patrimoniul municipiului Pitești; 

urmărește derularea contractelor încheiate de către diverse persoane juridice cu Consiliul Local 

pentru imobile aflate în domeniul public sau privat; asigură administrarea și exploatarea spațiilor 

publicitare; asigură evidența și administrarea parcărilor, pasajelor, etc; asigură funcționarea 

iluminatului public în limitele și competențele prevăzute de lege; asigură administrarea bazei 

sportive și de agreement; asigură administrarea fântânilor arteziene și ceasurilor stradale; 

 

 

4.24.24.24.2 Consultare publicăConsultare publicăConsultare publicăConsultare publică    

    

În realizarea prezentului document au fost asigurate modalități de informare, dezbatere publică și de 

lucru cu aparatul executiv al primăriei municipiului Pitești. 

    

Întâlnirile organizate de Primăria municipiului Pitești s-au desfășurat în sediul Primăriei, în prezența 

mass-mediei locale oferind participanților prezenți la trei întâlniri, ocazia să-și expună punctul de 

vedere asupra componentelor documentului și mai ales asupra formelor de implementare a 

strategiei, proiecte sectoriale și forme de finanțare.  

Pentru o mai bună vizibilitate a studiului, primăria municipiului Pitești a pus pe siteul său, 

www.primariapitesti.ro, informații privind conținutul proiectelor propuse în cadrul strategiei de 

dezvoltare și formele de finanțare a acestora.  

 

În cadrul dezbaterii publice din data de 28.05.2015, cu privire la elaborarea „Strategiei de Dezvoltare 

a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020”, la care au participat reprezentanți ai principalelor 

instituții din oraș, s-au punctat următoarele aspecte: 

� Importanța elaborării „Strategiei de Dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014-

2020”, în funcție de necesitățile actuale de dezvoltare; 

� Relevanța constituirii grupurilor de lucru sectoriale și a organizării de dezbateri publice, în 

vederea întocmirii unei strategii realiste, bazată pe informații exacte și pe propuneri 

concrete din partea tuturor actorilor implicați; 

� Prezentarea principalelor investiții propuse de Primăria Pitești pentru perioada 2014-2020; 

� Prezentarea, pe scurt, a proiectelor realizate în perioada anterioară și a modului în care a 

fost implementată Strategia post-aderare a municipiului Pitești (2007-2013) 

� Discuții generale, cu privire la evoluția orașului în ultimii ani și a modului în care este privită 

dezvoltarea acestuia în perioada 2015-2020; 
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� Dezvoltarea municipiului în contextul inființării Zonei Metropolitane, fapt ce ar atrage noi 

investitori și implicit, ar genera o creștere economică a Piteștiului. 

 

În cadrul celei de-a doua dezbateri publice, organizată în vederea elaborării „Strategiei de Dezvoltare 

a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020”, s-au punctat următoarele aspecte: 

� Modul în care fiecare instituție/ serviciu privește dezvoltarea municipiului Pitești, pentru 

perioada 2014-2020; 

� Strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 a instituțiilor/ serviciilor; (probleme, 

propuneri pentru soluționare) 

� Probleme actuale la nivelul municipiului Pitești, pe fiecare sector în parte; 

� Soluții pentru înlăturarea problemelor identificate/ pentru diminuarea impactului negativ; 

� Propuneri punctuale de proiecte, necesare fiecărei direcții/institituții; 

 

Cea de-a treia întâlnire a grupului de lucru, organizată în vederea elaborării „Strategiei de Dezvoltare 

a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020” a avut în vedere dezbaterea situației actuale a 

municipiului Pitești și a nevoilor și tendințelor de dezvoltare.  

Pe baza propunerilor de proiecte primite de la instituțiile publice din municipiul Pitești, s-a discutat 

viabilitatea acestora și posibilitatea încadrării lor pe diferite linii de finanțare.  

Au fost prezentate direcțiile și viziunea de dezvoltare a Municipiului Pitești pentru orizontul de timp 

2020, stabilite în cadrul Strategiei. 

 

DEZBATERE PUBLICĂ - ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI PITEȘTI 
2014 - 2020 

din data 28.05.2015 

INSTITUȚIA 

� Consiliul Județean Argeș 

� Consiliul Judetean Argeș 

� Aba Argeș Vedea 

� Universitatea Constantin Brâncoveanu 

� Camera de comerț și industrie Argeș 

� AJOFM Argeș 

� I.S.U. Argeș 

� A.P.M. Argeș 

� Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș 

� Finanțe Publice Argeș 

� CEC Bank 

� AJPIS Argeș 
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� CEZ Romania 

� CEZ Vânzare 

� CEZ Distribuție 

� Primăria Pitești 

� Direcția de Sănătate Publică 

� Jurnalul de Argeș 

� Casa Județeană de Pensii 

� Obiectiv de Argeș 

� SC Andralex Project Company SRL 

 

DEZBATERE PUBLICĂ - ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI PITEȘTI 
2014 - 2020 

din data 25.06.2015 

INSTITUȚIA 

� D.S.V.S.A Argeș 

� I.S.U. Argeș 

� Direcția Bazinală de Apă Argeș-Vedea 

� D.J.S.T. Argeș 

� A.P.M. Argeș 

� A.D.I. Servsal Argeș 

� S.C. Salpitflor Green S.A. 

� C.J. Argeș 

� A.C.A.ROM 

� S.C. Publitrans 2000 S.R.L. 

� Centrul Cultural Pitești 

� Termo Calor Confort 

� S.C. CEZ Distribuție S.A. 

� Inspectoratul Școlar Județean Argeș 

� Agenția pt Ocuparea Forței de Muncă 

� D.A.S. Pitești 

� Poliția Locală Pitești 

� Casă Județeană de Pensii 

� Filarmonica Pitești 

� A.D.P. Pitești 

� S.P.E.P. Pitești 

� Primăria Pitești 
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� Sport Club Municipal Pitești 

� I.P.J. Argeș 

DEZBATERE PUBLICĂ - ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI PITEȘTI 
2014 - 2020 

din data 20.10.2015 

 

INSTITUȚIA 

� UGIR 1903 

� S.C. Publitrans 2000 S.A. 

� Direcția județeană de statistică Argeș 

� D.S.P. Argeș 

� C.J. Argeș 

� A.J.O.F.M. Argeș 

� A.J.P.I.S. Argeș 

� I.S.U. - Argeș 

� CEZ Distribuție S.A. 

� S.C. Termo Calor Confort S.A. 

� Finanțe Argeș 

� A.D.P. Pitești 

� Centrul Cultural Pitești 

� Filarmonica Pitești 

� S.C. Andralex Project Company S.R.L. 

� Primăria Pitești 

� Poliția Pitești  

    

Pentru stabilirea viabilității studiului în forma sa finală, a fost propusă completarea de către 

participanții grupurilor țintă, a unui chestionar, fiind apoi analizate aspectele tehnice, financiare și de 

management legate de condițiile de implementare a strategiei în general și de elaborare a 

proiectelor propuse a fi co-finanțate prin instrumentele financiare europene, în special.  

Pe parcursul elaborării sale, “Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pe perioada 2014-2020” a 

beneficiat de recomandări făcute de actori urbani cheie activi în municipiul Pitești, firme private 

implicate în servicii comerciale și publice, oficiali aleși, membrii Consiliului Local și specialiști cu 

funcții executive în cadrul primăriei municipiului Pitești.  
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Macheta de chestionar utilizată pentru culegerea informațiilor în cadrul întâlnirilor de lucru 

Vă rugăm completaţi chestionarul următor în interiorul casetelor aferente fiecărei cerințe. În cazul în 

care atașați documente suplimentare, înscrieți mențiunea în caseta respectivă. 

1. Cunoaşteţi Strategia post-aderare a municipiului Piteşti în perioada 2007-2013? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aţi fost informați cu privire la  Strategia post-aderare a municipiului Piteşti în perioada 2007-

2013 (mass-media, media on-line, intalniri de lucru, etc)? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cât de importantă consideraţi dezvoltarea municipiului Piteşti prin accesarea de fonduri 

nerambursabile (guvernamentale, europene, ale altor state – norvegiene, elveţiene, depuse 

la Comisia Europeană) ?  

 

 

 

 

 

 

 

4. Aveți încredere în accesarea de fonduri nerambursabile? 
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5. Instituţia pe care o reprezentaţi deţine o strategie de dezvoltare pentru perioada 2014-

2020? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ce proiecte aţi derulat până în 2015 prin accesarea de fonduri nerambursabile? În ce stadiu 

sunt? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Care consideraţi că au fost riscurile în implementarea proiectelor? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ce investiţii consideraţi că ar trebui să se dezvolte în municipiul Piteşti? Planul 

dumneavoastră de acţiuni din cadrul strategiei include investiţii prioritare pentru 

perioada 2015-2020? 
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9. Cât de importante consideraţi că sunt grupurile de lucru la nivelul municipiului Piteşti 

(trimestriale, semestriale, anuale) pentru o bună comunicare şi implementare a strategiei 

aferente perioadei 2014-2020? 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Ce instrumente de informare consideraţi necesare pentru dezvoltarea durabilă a 

municipiului Piteşti? 

 

 

 

 

 

 

11. Date de contact 

 

Nume și prenume: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numele instituției pe care o reprezentați: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Funcția: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

E-mail: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Telefon: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
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1.1.1.1. Prelucrarea informaPrelucrarea informaPrelucrarea informaPrelucrarea informațiilor privind ancheta de opinie realizatțiilor privind ancheta de opinie realizatțiilor privind ancheta de opinie realizatțiilor privind ancheta de opinie realizată în cadrul întâlnirilor de lucruă în cadrul întâlnirilor de lucruă în cadrul întâlnirilor de lucruă în cadrul întâlnirilor de lucru    

  

Nr. Crt. Răspuns Pondere 

1. Cunoaşteţi Strategia post-aderare a municipiului Piteşti în perioada 2007-2013? 

1 Da 41,66% 

2 Nu 41,66% 

3 Parțial/ La modul general, din informațiile publicate de mass-media 16,68% 

TOTAL 100% 

2. Aţi fost informați cu privire la  Strategia post-aderare a municipiului Piteşti în perioada 2007-2013 

(mass-media, media on-line, intalniri de lucru, etc)? 

1 Da 69,23% 

2 Nu 30,77% 

TOTAL 100% 

3. Cât de importantă consideraţi dezvoltarea municipiului Piteşti prin accesarea de fonduri 

nerambursabile (guvernamentale, europene, ale altor state – norvegiene, elveţiene, depuse la 

Comisia Europeană) ? 

1 Foarte importantă  

Comentarii: șansa unei dezvoltări depașind resursele proprii ale localității, 

cu orientare către cetățean, o soluție alternativă la fondurile insuficiente 

existente în prezent, oportună 

100% 

TOTAL 100% 

4. Aveți încredere în accesarea de fonduri nerambursabile? 

1 Da   

Comentarii: cu condiția să fie accesate cu atenție la respectarea riguroasă 

a legilor și procedurilor și cheltuite cu responsabilitate 

100% 
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TOTAL 100% 

5. Instituţia pe care o reprezentaţi deţine o strategie de dezvoltare pentru perioada 2014-2020? 

1 Da 66,66% 

2 Nu 16,67% 

3 În curs 16,67% 

TOTAL 100% 

6. Ce proiecte aţi derulat până în 2015 prin accesarea de fonduri nerambursabile? În ce stadiu sunt? 

1 Nu pot să menționez: multe 9,09% 

2 2 proiecte-în curs de implementare 9,09% 

4 Proiecte de informare, contabilizare, informații fiscale etc. 9,09% 

5 6 proiecte în derulare ce vizează dezvoltarea și diversificarea serviciilor 

oferite clienților și formarea-ocuparea forței de munca  

9,09% 

6 Nu este cazul/ Nu s-au derulat la nivelul instituției 36,37% 

8 Una din companiile din Grup a accesat fonduri pentru modernizarea unor 

echipamente tehnice 

9,09% 

9 Toate proiectele propuse și finanțate prin Primăria Pitești 9,09% 

10 Centrul Național de Informare și promovarea turistică-Pitești-

implementare 

9,09% 

7. Care consideraţi că au fost riscurile în implementarea proiectelor? 

1 De la caz la caz 11,11% 

2 Birocrație 22,22% 

3 Decontarea cheltuielilor cu întârziere 11,11% 

4 Nu este cazul 33,33% 
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5 Colaborarea cu furnizorii de materiale. Respectarea normelor în situații 

de forță majoră 

11,11% 

7 Constructori și proiectanți neserioși, prețul cel mai mic la licitații 11,11% 

8.Ce investiţii consideraţi că ar trebui să se dezvolte în municipiul Piteşti? Planul dumneavoastră de 

acţiuni din cadrul strategiei include investiţii prioritare pentru perioada 2015-2020? 

1 Social și infrastructura 

2 Importantă. Mărirea oportunității pentru creșterea investițiilor industriale. O economie 

puternică se va traduce în bunăstare pentru cetățeni și pentru oraș. 

3 APM Argeș nu dezvoltă investiții. Propuneri: parc industrial, colectare colectivă deșeuri, 

soluții alternative trafic (infrastructură, transporturi în comun adaptat cu program 

locuitori și corelat cu transport interurban), energie din surse regenerabile, 

infrastructura sănătate și educație 

4 În strategia Primăriei Pitești pe anul 2015-2020 am dori extinderea canalizării în zona 

centrală întrucât tot subsolul sediului AJFP Argeș este inundat atunci când plouă. 

Disciplinarea cetățeanului în trafic prin montarea de camere de supraveghere în 

intersecții și nu numai. 

5 Investiții în infrastructură și în protecția mediului 

6 Reabilitarea rețelei de hidranți exteriori-vezi ineficienta în zona centrală a municipiului. 

Regândirea și reorganizarea serviciilor externalizate 

7 Fluidizare trafic auto (soluții viabile și rapide), siguranța cetățeanului în cartiere, creare 

locuri de muncă-dezvoltare servicii, protecție socială (copii, vârstnici)-dezvoltare servicii 

sociale, cămine/gradinițe (în prezent nu sunt locuri suficiente), suburbizarea 

corespunzătoare a cartierelor/deratizări (țânțarii și gândacii) 

8 Parcări subterane. Pasaje rutiere (cel puțin 5-10) 

9 Casa Județeană de Pensii nu are un program de investiții propriu. Eventuale investiții se 

stabilesc la nivelul ministerului și CNPP 

10 Subvenții în infrastructura socială (sănătate, învățamânt, dezvoltare economică) etc. și 

tot ceea ce este propus în infrastructura rutieră 
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11 Investiții în infrastructură, școli si pe plan social cât și investiții aducătoare de venit 

12 Parcări subterane, parcuri cu spații verzi, trotuare pietonale, zona metropolitană 

9. Cât de importante consideraţi că sunt grupurile de lucru la nivelul municipiului Piteşti 

(trimestriale, semestriale, anuale) pentru o bună comunicare şi implementare a strategiei aferente 

perioadei 2014-2020? 

1 Trimestriale 2 

2 Foarte importante 1 

3 Grupurile de lucru sunt foarte importante cu întâlniri date de evoluția 

problemelor 

1 

4 Consider că întâlnirile semestriale sunt bine venite 1 

5 Este de notorietate eficiența grupurilor de lucru fiind identificate cele mai 

bune soluții în abordarea unor problematici specifice lucrând în echipă 

1 

6 Foarte importantă. Este o soluție alternativă la fondurile insuficiente 

existente în prezent 

1 

7 Foarte importante-frecvența lor depinde de amploarea proiectelor care 

obțin finanțări, de necesitatea reactualizării strategiei. Semestrial este o 

variantă optimă 

1 

8 Importante, întalnirile ar trebui să fie lunar 1 

9 Sunt utile 1 

10 Ori de câte ori este nevoie, dar cu anunțare din timp corespunzător 1 

11 Destul de importante 1 

12 Semestriale 1 

10.Ce instrumente de informare consideraţi necesare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului 

Piteşti? 

1 Consultări 1 
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2 Media (TV, platforma Primariei-site) 1 

3 Instituțional grup lucru. La nivel de municipiu orientare către cetățean, 

adică să poată ajunge la acesta-mass-media; dezbateri publice 

1 

4 Panouri publicitare 1 

5 Mass-media - Radio TV 1 

6 Mass-media locală cu prioritate, conștientizarea locuitorilor în 

necesitatea implementării noului 

1 

7 Mass-media, electronice (site, e-mail etc.), fluturașe/pliante etc., orice 

instrumente rapide 

1 

8 Depinde de publicul către care se îndreaptă mesajul-ar fi necesar un mix 

de canale: dezbateri publice, puncte de informare media, social media 

1 

9 Pagina de facebook, blog 1 

10 Mass-media de orice fel și mediu on-line, inclusiv rețelele de socializare 1 

11 Mass-media, instituții publice și colaboratori 1 

12 Ziar, on-line, radio 1 

13 Întâlniri periodice, mass-media 1 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea procesului de consultare publică finală 

Anunţul public al adoptării strategiei supuse consultării publice, se va efectua prin mass media/site-

ul instituţiei/la sediul acesteia şi prin canalele stabilite în etapa preparatorie cu detalierea 
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posibilităţilor de acces la informaţia necesară formulării recomandărilor şi a tipului acesteia (verbală 

/ în scris).  

Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi actorii implicați în acest proces consultativ, 

şi-au exprimat sintetic recomandările. Participanții vor fi informaţi asupra datei calendaristice când li 

se va asigura accesul la versiunea îmbunătăţită a strategiei, dacă este cazul, sau a motivelor pentru 

care nu a fost elaborată o versiune modificată. La dezbaterea publică vor participa obligatoriu 

specialişti din cadrul instituţiei.  

Informarea publicului larg asupra rezultatelor generate de consultarea publică şi valorificarea 

acestora se va realize prin redactarea unui comunicat de presă pentru a aduce la cunoştinţa opiniei 

publice/publicului larg concluziile şi recomandările rezultate în urma consultării publice organizate.  

 

 


