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Atelier 
  

Scop  
 

Sunt din ce în ce mai mari aşteptările ca administraţia publică locală să facă ce trebuie 
(eficacitate) şi cum trebuie (eficienţă). Măsurarea performanţei furnizează autorităţilor locale o 
bază obiectivă pentru a evalua cât de eficient au fost folosite resursele publice şi cât de eficace au 
fost serviciilor publice. Acesta este un proces utilizat pentru a ajuta auto-analiza administraţiei 
publice locale şi a asigura o bază pentru luarea deciziilor, sprijinite pe informaţii şi uşor de 
susţinut în public.   

 
Conţinutul  

 
În continuare, sunt prezentate activităţile de instruire, fiecare cu o scurtă descriere şi cu durata sa 
aproximativă. Se pot omite unele activităţi sau schimba ordinea lor, iar adăugarea unor materiale 
de instruire proprii este binevenită! 
  
12.1 Exerciţiu de încălzire: O masă la restaurant 

Participanţii elaborează indicatorii şi criteriile de măsurare a performanţei pentru o activitate 
socială cu care sunt familiarizaţi. (45 de minute) 

 
12.2 Prezentarea instructorului 

O scurtă prezentare a conceptelor, bazată pe eseul precedent (Partea 1 a acestui manual), care 
prezintă procesul de măsurare în 10 paşi a performanţei şi acentuează unde şi când să se 
efectueze măsurarea performanţei. (30 de minute) 
  
12.3 Chestionar pentru măsurarea performanţei 

Din exemple, participanţii încadrează indicatorii de performanţă în categoriile de măsură mai 
generale, de care aceştia  aparţin. (60 de minute) 

 
12.4 Studiu de caz: Măsurarea performanţei în colectarea deşeurilor 

Participanţii citesc şi discută despre măsurarea practică a performanţei la colectarea deşeurilor, 
pornind de la adaptarea liberă a unui studiu de caz din Thailanda, publicat în International 
Journal of Public Administration, Nov./Dec. 1996. (75 de minute) 

 
12.5 Exerciţiu: Elaborarea unui sistem de măsurare a performanţei 

Participanţii elaborează componentele sistemului de măsurare a performanţei în cazul unei funcţii 
aparţinătoare de administraţia financiară. (50 de minute) 
 
12.6 Exerciţiu de încheiere: Transfer de cunoştinţe 

Participanţii reflectează individual asupra lucrurilor învăţate şi se angajează să le aplice în 
propriile organizaţii după seminar. (30 – 45 de minute) 
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12.1    Exerciţiu de încălzire:     

O MASĂ LA RESTAURANT 
 
 
Timp necesar  
 

45 de minute 
 

Scop  
 

Participanţii se vor familiariza cu conceptul de măsurare a performanţei, ca un instrument 
simplu, în esenţă, dar deosebit de important, nu numai pentru directorii economici, atunci când 
se impune evaluarea progresului şi a rezultatelor activităţii administraţiei publice locale, pe 
baza unor criterii obiective. 

 
Desfăşurare 
 

Descrieţi exerciţiul ca fiind o posibilă demonstraţie a modului în care se elaborează şi se 
utilizează măsurarea performanţei. Explicaţi că stabilirea şi folosirea unităţilor de măsură a 
performanţei, în cazul unei cine la restaurant, reprezintă acelaşi proces pe care l-ar putea folosi 
şi directorul economic la măsurarea performanţei unui program. 
 
Cereţi participanţilor să-şi imagineze cum ar arăta o experienţă ideală într-un restaurant şi, 
apoi, să se gândească la câţiva indicatori ai succesului acestei experienţe. Sugeraţi-le să 
includă pe listele de indicatori elemente ca: distanţa parcursă, accesibilitatea, tipul de mâncare, 
calitatea mâncării, preţul, calitatea serviciului, ambianţa etc. În dreptul fiecărui indicator, 
cereţi participanţilor să scrie criteriul sau standardul care trebuie atins, pentru o experienţă 
ideală. Pentru a clarifica sarcina, scrieţi pe o foaie (flip-chart) un exemplu de indicator şi 
criteriul corespondent: 

 
Indicator:  Preţul 

 
Criteriu:  Între 150.000 lei  şi  300.000 lei 

 
Daţi participanţilor 10 minute de lucru. La sfârşitul celor 10 minute, cereţi unui participant să 
numească unul dintre indicatori de pe lista sa. Intrebaţi apoi cine a mai identificat acelaşi 
indicator şi care au fost criteriile folosite. Continuaţi până când toţi participanţii şi-au prezentat 
indicatorii şi criteriile corespondente. 
 
Încheiaţi exerciţiul solicitând participanţilor să descrie utilitatea unui astfel de proces, în cazul 
unui director economic care evaluează calitatea şi eficienţa funcţiei financiare în administraţia 
publică locală.  
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12.2    PREZENTAREA INSTRUCTORULUI  
 
 
Timp necesar  
 

30 minute 
 

Scop:  
 

Prezentarea le furnizează participanţilor idei şi perspective privind măsurarea performanţei şi 
un fundament conceptual pentru exerciţiile incluse în acest atelier de lucru. 

 
Desfăşurare: 

  
Pregătiţi prezentarea pe baza informaţiei cuprinse în eseu (Partea 1, din acest manual). 
Concentraţi-vă pe componentele esenţiale ale măsurării performanţei şi anume pe cei 10 paşi 
din definirea sistemului de măsurare a performanţei, pe identificarea şi descrierea a ceea ce 
este de măsurat (de exemplu: intrări, ieşiri, rezultate), pe depăşirea obstacolelor şi pe 
raportarea rezultatelor către factorii de decizie.   
 
Ideile notate pe fişe vă pot ajuta să acoperiţi sistematic informaţia şi să nu depăşiţi timpul 
alocat. Pe parcursul prezentării lansaţi întrebări, din când în când, pentru a testa înţelegerea 
participanţilor şi a le capta atenţia. Îmbogăţiţi prezentarea cu mijloace vizuale, incluzând 
planşe (flip-chart) gata scrise şi transparente pentru retroproiector, ca mijloace suplimentare de 
sprijinire a înţelegerii participanţilor.  
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12.3     Exerciţiu 

CHESTIONAR DE MĂSURARE A PERFORMANŢEI 
 
 
Timp necesar 
 

60 de minute 
 
Scop 
 

Exerciţiul ajută participanţii să aleagă dintre 8 caracteristici sau componente-cheie ale 
programelor şi serviciilor administraţiei publice locale, pe acelea dintre ele care ar reprezenta 
ţintele potrivite ale măsurării performanţei. 

 
Desfăşurare 

  
Împărţiţi participanţii în grupuri mici, de câte 5 – 7 persoane. Distribuiţi-le exemplare ale 
Chestionarului de măsurare a performanţei, prezentat în pagina următoare. Explicaţi că 
scopul exerciţiului este să se potrivească fiecare afirmaţie cu indicatorul de performanţă pe 
care-l reprezintă şi să se compare răspunsurile individuale cu răspunsurile colective ale 
grupurilor mici. Daţi participanţilor aproximativ 30 minute pentru  a completa individual şi în 
grupuri mici Chestionarul, urmând instrucţiunile.  
 
Atunci când toate grupurile au terminat, daţi fiecărui grup câte un exemplar cu Cheia 
exerciţiului (vezi Manualul nr. 1, Intorducere) 
 
Folosind cheia exerciţiului, participanţii din fiecare grup vor efectua următoarele acţiuni: 

• calculează numărul de răspunsuri corecte, în coloana a 3-a;  

• calculează media răspunsurilor corecte, pentru toţi participanţii dintr-un grup (suma 
răspunsurilor corecte din coloana a 2-a a tuturor participanţilor din grup, împărţită la 
numărul de participanţi ai grupului).  

 
Atunci când fiecare grup şi-a terminat calculele, cereţi-le tuturor să raporteze diferenţele dintre 
cele două rezultate şi să descrie cum s-a ajuns la acord în cadrul grupului. Purtaţi o discuţie 
despre implicaţiile acestui exerciţiu în procesul de atingere a acordului colectiv, privind 
activităţile care pot face obiect de măsurare a performanţei în cadrul unei administraţii publice 
locale.   
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CHESTIONAR DE MĂSURARE A PERFORMANŢEI 

Instrucţiuni: Lucraţi individual şi identificaţi natura indicatorilor de performanţă reprezentaţi de 
fiecare afirmaţie din coloana I a tabelului următor şi înscrieţi numărul 
corespunzător acestuia în căsuţa din coloana a II-a. După ce aţi terminat de 
completat coloana a II-a, comparaţi rezultatele dumneavoastră cu acelea ale 
celorlalţi membri ai grupului. Discutaţi deosebirile şi încercaţi să ajungeţi la un 
acord de grup asupra unui set de opţiuni revizuit. Înscrieţi opţiunile grupului 
pentru fiecare afirmaţie în căsuţele din coloana a III-a.  

 
1 – Misiune     5 – Indicator al intrărilor (resurse) 
2 – Indicator al calităţii   6 – Scop  
3 – Indicator al rezultatelor   7 – Indicator al eficienţei  
4 – Indicator al  ieşirilor (productivitate) 8 – Obiectiv  

 
I 

Categoria de performanţă 
 

 
II 

Tip de indicator 
(alegerea mea) 

 
III 

Tip de indicator 
(alegerea noastră)

 
1. Inştiinţarea că administraţia publică locală a primit un 

premiu pentru excelenţă în modul de raportare financiară. 

  
  

  
  

 
2. Stabilitate fiscală şi reputaţie pentru profesionalism în 

planificarea financiară şi management. 

  
  

  
  

 
3. Reducerea cu 20% a costurilor pe bucată pentru 

cauciucurile automobilelor şi a camioanelor prin 
cumpărarea lor în vrac. 

  
  

  
  

 
4. Se asigură servicii de planificare financiară şi de 

management, pentru a sprijini furnizarea gamei complete 
de servicii ale administraţiei publice locale şi protecţia 
corespunzătoare a bunurilor publice. 

  
  

  
  

 
5. Menţinerea unei balanţe de plăţi suficiente pentru a 

acoperi 60 de zile de cheltuieli.  

  
  

  
  

 
6. Scăderea numărului fraudelor de impozitare faţă de anul 

precedent. 

  
  

  
  

 
7. Procentul impozitelor colectate din proprietatea 

imobiliară, pe durata anului fiscal, este de 95%. 

  
  

  
  

 
8. Rapoartele financiare săptămânale sunt furnizate la timp, 

într-o formă accesibilă şi fără erori de calcul. 
 

  
  

  
  



 

Măsurarea 
performanţelor 

47
12.4     Studiu de caz: 

MĂSURAREA PERFORMANŢEI LA COLECTAREA 
DEŞEURILOR 

 
Timp necesar  
 

75 de minute 
 
Scop 
 

Acest studiul de caz oferă participanţilor posibilitatea de a înţelege mai bine măsurarea 
performanţei, prin evaluarea unei scheme folosite la măsurarea eficienţei serviciului public de 
colectare a deşeurilor. 

 
Desfăşurare 
 

Distribuiţi exemplare ale studiului de caz intitulat Măsurarea performanţei serviciului public 
de colectare a deşeurilor şi cereţi participanţilor să-l citească. Dacă este posibil, distribuiţi-le 
înainte de începerea atelierului. După ce participanţii au citit studiul de caz, împărţiţi-i în 
grupuri mici de 4 – 7 persoane. Cereţi fiecărui grup să răspundă la cele trei întrebări de la 
sfârşitul cazului.  
 
După 45 de minute, reveniţi în sesiune plenară şi solicitaţi participanţilor să prezinte 
rezultatele lucrului fiecărui grup. Discutaţi diferitele interpretări ale cazului şi analizaţi 
posibilele idei de îmbunătăţire a situaţiei.  
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MĂSURAREA PERFORMANŢEI SERVICIULUI PUBLIC DE 

COLECTARE A DEŞEURILOR 
 
Introducere 
 
Colectarea deşeurilor este un serviciu public fundamental, furnizat cetăţenilor de administraţia 
publică locală. De fapt, prin colectarea gunoiului, administraţia publică locală este într-o relaţie 
strânsă, zilnică, cu cetăţenii. Ca urmare, curăţenia spaţiilor publice, din cartierele de locuinţe sau 
din zonele economice, este considerată ca un esenţial indicator de performanţă al calităţii 
serviciilor asigurate de administraţia publică locală. Acest lucru este universal valabil. 
 
Subiectul acestui studiu de caz îl constituie măsurarea performanţei serviciului public de 
colectare a deşeurilor menajere în zonele rezidenţiale în localitatea Ambrozia, un oraş relativ mic, 
aflat într-o uşoară creştere economică şi cu o anumită stabilitate financiară. În urma alegerilor 
locale au fost aleşi noi consilieri şi un nou primar, care şi-au luat în primire funcţia promiţând să 
îmbunătăţească calitatea serviciilor de bază în oraş, fără a creşte costurile administraţiei publice 
locale pe seama cetăţenilor. Deoarece mulţi dintre noii angajaţi ai administraţiei publice locale au 
fost aduşi pe simpatii politice, aceştia au o slabă calificare, nu sunt foarte productivi şi nu 
lucrează, de fapt, în domeniile pentru care au fost angajaţi, fiind, mai degrabă, la dispoziţia 
aleşilor locali, cărora le datorează posturile. Această situaţie a determinat creşterea costurilor de 
exploatare la majoritatea servicilor publice, inclusiv la cel de colectare a deşeurilor menajere.  
 
Noul primar şi-a început mandatul făgăduind să desfiinţeze sistemul de „clientelism politic” şi să 
schimbe condiţiile care au generat creşterea costurilor administraţiei publice locale. Ca un prim 
pas, primarul a cerut serviciului financiar să analizeze modul de funcţionare a câtorva 
compartimente ale primăriei şi să identifice domeniile ineficiente, precum şi potenţialele 
economii de costuri şi de îmbunătăţire a serviciilor. Compartimentul financiar şi-a început 
investigaţiile măsurând productivitatea serviciului de colectare a deşeurilor menajere. 
 
În cazul de faţă, productivitatea, în definiţia compartimentului financiar, este un indicator de 
performanţă al serviciului, constând din două elemente: eficienţa şi eficacitatea. Compartimentul 
financiar defineşte eficienţa ca fiind capacitatea serviciului public de a utiliza resursele, pentru 
colectarea deşeurilor menajere, iar eficacitatea o defineşte ca fiind măsura în care serviciul de 
colectare a deşeurilor menajere răspunde nevoilor locale.  
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COLECTAREA DEŞEURILOR MENAJERE ÎN AMBROZIA 

 
În oraşul Ambrozia, compartimentul de salubritate publică al primăriei este resposabil cu 
colectarea gunoiului de la locuinţe, firme şi zonele industriale. Colectarea gunoiului şi 
depozitarea lui la rampă constituie cea mai importantă activitate a acestui compartiment şi 
consumă aproape 60 % din bugetul anual alocat acestuia. Aproximativ 80% dintre angajaţii 
compartimentului lucrează efectiv la colectarea şi depozitarea gunoiului sau administrează 
această activitate.  

 
„Intrări” (resurse alocate) 
Maşinile de colectare, folosite în tot oraşul, sunt cu încărcare laterală, fără posibilitatea de 
compactare a gunoiului şi cu capacităţi variind între 7,5 şi 12 m3. Cinci maşini de colectare, cu 
echipaje formate din câte 5 membri (inclusiv şoferul), îşi încep cursele zilnic în jurul orei 4 
dimineaţa şi încheie prima cursă la ora 9. A doua cursă începe pe la ora 10 şi durează 3 – 4 ore. 
Numărul orelor de colectare este de circa 200 ore/săptămână. Regulamentele locale prevăd, 
pentru cele mai multe zone ale oraşului, ca pubelele de gunoi să fie scoase la stradă de două ori 
pe săptămână.  

 
„Ieşiri” (rezultate obţinute) 
Rezultatele colectării gunoiului fluctuează. Volumul per km variază, pe fiecare traseu, de la 10  
m3 la 20 m3. Cea mai mare parte a gunoiului o constituie resturile vegetale, biodegradabile. 
Ambalajele de plastic constituie a doua componentă esenţială a gunoiului. Densitatea 
aproximativă a resturilor menajere este de 330 kg/ m3, cu un conţinut de  umiditate de 55 %.  
 
Se estimează că 10 – 20 % din deşeurile menajere ale întregului oraş nu sunt colectate deloc sau 
nu sunt depozitate în mod corespunzător de către serviciul administraţiei publice locale. Mulţi 
dintre localnici utilizează încă tehnici primitive de aruncare a gunoiului. De exemplu, aceia care 
locuiesc de-a lungul canalului colector sau lângă râu au obiceiul de a arunca gunoiul în apă. Alţii  
depun gunoiul pe trotuar sau îl transportă în zonele îndepărtate ori în locurile virane. Deşi lipsa de 
participare a populaţiei la efortul administraţiei publice locale, de colectare a deşeurilor menajere, 
a fost de mult timp recunoscută ca o problemă în Ambrozia, conducerile anterioare ale oraşului 
au neglijat-o complet. 

 
Măsurarea eficienţei  
Indicatorul de eficienţă, care descrie capacitatea serviciului public de a utiliza resursele, 
reprezintă raportul dintre costul total pentru producerea serviciului şi volumul de gunoi colectat 
pe cartier (m3). La calcularea costului total, compartimentul financiar a luat în calcul costurile 
directe şi indirecte. Costurile directe au fost calculate, în principal, pe baza costului colectării 
deşeurilor menajere dintr-un anumit cartier. Costurile indirecte au fost calculate, pe baza unei 
formule de alocare, pentru funcţia de colectare a deşeurilor menajere, îndeplinită de 
Compartimentul de salubritate publică, a părţii din costuri ce-i revine proporţional, acestuia, din 
costurile cu alte compartimente ale primăriei (de exemplu, Secretarul primăriei, Departamentul 
Financiar, Serviciul Personal). Rezultatul calculelor a dus la un cost total de 56.000 lei pe m3 de 
deşeuri colectate dintr-un cartier al oraşului.  
 
Măsurarea eficacităţii 
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Aşa cum am arătat anterior, eficacitatea înseamnă măsura în care serviciul de colectare a 
gunoiului răspunde necesităţilor locale prin activităţile planificate de către departament. 
Departamentul financiar al Primăriei Ambrozia a folosit cinci indicatori pentru a măsura 
eficacitatea serviciului: patru indicatori procentuali (procentul zonelor deservite, al populaţiei 
deservite, de gunoi colectat, de colectări efectuate conform planificării) şi unul privind rata medie 
a satisfacţiei clientului. Datele reale privind colectarea gunoiului au fost colectate din câteva zone 
ale oraşului, de-a lungul mai multor săptămâni, de către angajaţii din Departamentul Financiar, 
pentru a fi folosite ca bază a măsurării eficacităţii. Alţi factori legaţi de eficacitate, analizaţi de 
către Departamentul Financiar, sunt: nivelul efortului bugetar al Compartimentului de salubritate 
publică pentru colectarea gunoiului şi modul în care se efectuează supravegherea şi controlul 
lucrătorilor din domeniu. 

 
Rezultatele studiului 
În urma studiului privind colectarea gunoiului în localitatea Ambrozia, concluzia 
Departamentului Financiar a fost că productivitatea este, în general, scăzută. Ca indicator al 
eficienţei, costul total al colectării săptămânale a gunoiului este în medie de 106 milioane de lei 
pe cartier (unitatea de „ieşiri”). Acest cost ridicat a fost atribuit, în parte, nivelului ridicat al 
costurilor impuse de administrarea centralizată a serviciului. O altă explicaţie o reprezintă 
volumul redus de gunoi, raportat la o comunitate relativ mare, rezultând astfel un cost ridicat pe 
unitatea de „ieşiri”. Oricum, s-a descoperit că şi costurile directe controlate de administraţia 
publică locală sunt destul de ridicate, reflectând efectul „discreţionar” al costurilor serviciilor. 
 
S-a observat, de asemenea, că eficacitatea serviciului este scăzută. Pentru a dovedi acest lucru au 
fost luaţi în considerare mai mulţi factori. Cota din bugetul local alocată colectării gunoiului a 
crescut în ultimii 5 ani. S-a dovedit că supravegherea şi controlul lucrătorilor sunt reduse. De 
câteva ori, lucrătorii au venit târziu şi au plecat devreme de la schimb, iar unele trasee sau părţi 
de trasee au fost, adesea, omise. Un alt factor a fost slaba cooperare a locuitorilor, care nu sunt 
dispuşi să pună gunoiul în tomberoane şi în locurile special amenajate, pentru a fi ridicate. 
Vechile obiceiuri, cum ar fi aruncatul resturilor în apele râului din apropiere sau pe terenurile 
virane, s-au schimbat foarte puţin. 

 
Întrebări: 
 
1. Analizaţi diferitele abordări pentru măsurarea productivităţii în Ambrozia.  
 
2. Evaluaţi utilitatea criteriilor folosite în acest studiu de caz, pentru măsurarea productivităţii. 

Argumentaţi dacă aceste criterii au fost sau nu folositoare? 
 
3. Dacă aţi fi consultant în acest proiect, ce aţi recomanda pentru îmbunătăţirea procesului de 

evaluare? 
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12.5     Exerciţiu 

ELABORAREA UNUI SISTEM DE MĂSURARE A 
PERFORMANŢEI 

 
Timp necesar 
 

90 de minute 
 

Scop 
 

Acest exerciţiu oferă participanţilor ocazia de a aplica ideile culese din exerciţiile precedente, 
în scopul dezvoltării componentelor unui sistem de măsurare a performanţei pentru una dintre 
funcţiunile compartimentului financiar al administraţiei publice locale.   

 
Desfăşurare 

 
Informaţi participanţii că au sarcina de a lucra, în trei grupuri, la definirea elementelor unui 
sistem de măsurare a performanţei pentru una dintre funcţiunile compartimentului financiar al 
administraţiei publice locale, privind următoarele schimbări procedurale: 
 
1. Trecerea la un nou sistem contabil computerizat. 
 
2. Introducerea procedurilor modernizate pentru achiziţiile de bunuri cu o valoare mai mică de 

40.000 euro. 
 
3. Modificarea procesului de elaborare a bugetului anual prin includerea datelor de 

performanţă ca motivaţie pentru creşterile de alocări propuse.  
 

Notă pentru instructor 
  
Dacă sunt suficienţi participanţi, împărţiţi-i în mai mult de trei grupuri şi adăugaţi mai multe 
funcţiuni pe listă, astfel încât fiecare grup să lucreze cu o altă funcţiune. 
 
Înainte de trimite grupurile să lucreze separat, distribuiţi formularele din pagina următoare şi 
indicaţi-le să le folosească ca un ghid pentru dezvoltarea sistemului. Timpul necesar 
îndeplinirii sarcinii  este de  aproximativ  45 de minute. Atunci când grupurile au terminat 
lucrul, adunaţi-le şi invitaţi-le să-şi prezinte rezultatele în faţa celorlalte grupuri. Încurajaţi 
discuţiile asupra fiecărei prezentări. 
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Formular pentru elaborarea unui sistem de măsurare a 
performanţei 

 

 
Funcţiunea ____________________________________________________________________ 
 
Grupul ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
1. Identificaţi cum şi de către cine va fi executată măsurarea performanţei. 

 
Cum _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
De către cine ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Identificaţi un obiectiv important şi câţiva indicatori de performanţă / unităţi de măsură 

asociaţi (de intrare, de ieşire, de eficienţă, de rezultat) pe care i-aţi folosi. 
 

a. Obiectiv (de exemplu, formularea exectă a ceea ce trebuie făcut şi până când, cum ar fi: 
,,reducerea cu 15% a accidentelor rutiere în intravilanul oraşului, până la data de 1.01.200_.) 

 
 
 
 
 

 
b. Indicatori / unităţi de măsură de intrare (de exemplu, obţinerea rezultatului dorit cum ar fi 

,,existenţa unui parc de cartier, accesibil unei populaţii de până la 5000 locuitori, pe o rază  de 
o jumătate sau un kilometru.”) 
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c. Indicatori / unităţi de măsură de ieşire (de exemplu, cantitatea de muncă depusă sau de 

servicii aduse publicului cum ar fi ,,răspunsul poliţiei la apelurile telefonice de urgenţă ale 
cetăţenilor, în mai puţin de 5 minute.”) 

 
 
 
 
 

 
d. Indicatori / unităţi de măsură pentru eficienţă (de exemplu, raportul dintre cantitatea de 

muncă depusă şi costul ei, cum ar fi ,,costul reparării unui contor de apă: mai puţin de 100.000 
lei / apometru.”) 

 
 
 
 
 

 
e. Indicatori / unităţi de măsură pentru rezultate (de exemplu, măsura în care este îndeplinit un 

obiectiv de performanţă, cum ar fi ,,peste 93 % de elevi au fost vaccinaţi.”) 
 
 
 
 
 

 
3. Descrieţi metodele de colectare a datelor pe care le-aţi sugera (inventariere, observatori de 

proces instruiţi, sondaje de opinie, interviuri cu personalul, altele) pentru identificarea 
performanţei reale în raport cu fiecare dintre cei patru indicatori. 

 
 
 
 
 
 
4. Descrieţi cum aţi propune să fie folosite datele colectate la măsurarea performanţei reale, 

incluzând standardele şi normele (comparaţi cu propria activitate din anii precedenţi sau cu 
alte oraşe) faţă de care ar fi raportată performanţa. 
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12.6  Chestionar de transfer al cunoştinţelor 
 
Timp necesar  
 

30 – 45 de minute  
 
Scop  
 

Acest exerciţiu este conceput în scopul de a ajuta participanţii să transfere experienţele de 
învăţare ale acestui atelier în activităţi de management financiar. Exerciţiul se axează pe 
aşteptările create participanţilor, pe angrenarea în planificarea realistă şi pe luarea unor 
angajamente personale. Acum, cea mai mare parte a muncii se face individual, existând însă şi 
posibilitatea unei comunicări interpersonale.     

 
Desfăşurare 

 
Alocaţi cel puţin o jumătate de oră, la sfârşitul atelierului, pentru a canaliza atenţia 
participanţilor asupra principalelor idei şi concepte dobândite şi pentru a-i încuraja să continue 
experimentarea acestora în activităţile proprii. Începeţi prin a le acorda 15 minute de lucru 
independent, pe un chestionar simplu de transfer al cunoştinţelor.  
 
Atunci când participanţii au completat chestionarul, propuneţi-le, ca încheiere a atelierului, să 
împărtăşească grupului două – trei lucruri pe care intenţionează să le facă diferit, de acum 
înainte, în rolurile ce le revin în măsurarea performanţei.  
 
Nota instructorului 
Toată lumea este de acord că scopul instruirii este de a îmbunătăţi modul în care oamenii 
lucrează, arătându-le unul mai bun. De fapt, succesul unei experienţe de instruire poate fi 
măsurat prin gradul de dezvoltare interioară şi gradul de schimbare, care apar în timpul 
şi după încheierea instruirii.  
 
Angajamentele de învăţare şi de schimbare luate de către participanţi, la încheierea 
atelierului, îi ajută să învingă rezistenţa la învăţare, atât pentru propria persoană, cât şi 
pentru propriul mediu profesional. Instructorul îi poate ajuta pe participanţi să reuşească 
tranziţia de la universul învăţării la universul aplicării, prin câteva exerciţii simple de 
planificare, care urmeză.   
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Chestionar de transfer al cunoştinţelor 

 
Reflectaţi, câteva minute, la ideile noi, pe care le-aţi aflat în acest atelier de lucru privind 
măsurarea performanţelor, şi la părerea dumneavoastră despre acestea. Apoi, scrieţi, mai jos, una 
sau două propoziţii, prin care să descrieţi ceva interesant aflat despre dumneavoastră înşivă pe 
parcursul atelierului. 
 

 
 
 
 

 
Pe baza a ceea ce aţi aflat despre dumneavoastră înşivă şi despre multiplele posibilităţi de 
schimbare prezentate în atelier, care ar fi acele două – trei lucruri pe care intenţionaţi să le faceţi 
diferit în măsurarea performanţei? 
1. 

 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

 
În sfârşit, ce obstacole vă aşteptaţi să întâmpinaţi în dumneavoastră înşivă sau în mediul 
profesional pe parcursul eforturilor de a pune în practică aceste schimbări? Ce veţi face pentru a 
îndepărta obstacolele sau a le reduce la minim? 
 

Obstacol aşteptat  Acţiune corectivă  
1.  1. 
   
   
   
2.  2. 
   
   
   
3.  3. 
   
   
   

 


