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Măsurarea programelor 
administraţiei publice 

 

Defineşte 
 
 

Raportează                 Măsoară 

EEE sss eee uuu    
 
Rezumat 
 
Acest eseu examinează dezvoltarea şi aplicarea măsurării performanţei la nivelul administraţiei 
publice locale. Vom defini măsurarea performanţei şi vom descrie avantajele, pe care le aduce 
folosirea ei, unei administraţii publice locale care o foloseşte cu scopul de a-şi îmbunătăţi şansele 
de reuşită în atingerea scopurilor. Vom discuta, de asemenea, despre paşii implicaţi în înfiinţarea 
unui sistem de măsurare a performanţei şi despre obstacolele care pot fi întâlnite de-a lungul 
acestui proces. 
 
Definiţii 
 
MĂSURAREA PERFORMANŢEI este un proces obiectiv şi sistematic pentru colectarea, analiza şi 
folosirea informaţiei pentru a determina cât de eficient şi de eficace sunt prestate serviciile 
asigurate de administraţia publică locală şi sunt atinse obiectivele. 
Un SISTEM DE MĂSURARE A PERFORMANŢEI este un etalon a ceea ce organizaţia consideră 
important şi a gradului de îndeplinire a performanţei. Aşa cum un sistem bun de măsurare a 
performanţei poate conduce o organizaţie într-o direcţie pozitivă, un sistem slab o poate conduce 
spre o direcţie diametral opusă. Lipsa măsurării este un obstacol important în calea perfecţionării. 
 
Pentru a măsura, în mod eficace, un program al administraţiei publice locale trebuie făcute trei 
lucruri. Primul constă în definirea rezultatelor pe care un program intenţionează să le obţină. Al 
doilea constă în măsurarea performanţelor programului, în comparaţie cu realizarea rezultatelor 
aşteptate. Al treilea constă în raportarea rezultatelor la factorii de decizie care pot acţiona pe 
baza  acestor informaţii. Un sistem de măsurare a performanţei înfăptuieşte, deci, trei lucruri în 
mod continuu şi sistematic, aşa cum arată diagrama următoare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantajele măsurării performanţei 
 
,,Ceea ce se poate măsura, se poate realiza”, „conducem ceea ce măsurăm” şi ,,dacă nu poţi 
măsura un lucru, nu-l poţi nici controla, nici conduce şi nici îmbunătăţi” sunt axiome obişnuite de 
management, care scot în evidenţă importanţa măsurării performanţei. Un sistem eficace de 
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măsurare a performanţei asigură un feedback pentru manageri şi factorii de decizie, care este de o 
importanţă capitală pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor administraţiei publice locale.   
Un sistem  de măsurare a performanţei, elaborat şi administrat corespunzător, poate avea o serie 
de avantaje pentru  administraţia publică locală. 
 
• Elaborarea şi urmărirea politicilor. Consolidează procesul dezvoltării politicilor, oferindu-le 

factorilor de decizie o bază solidă pentru a pune întrebări referitoare la necesitatea şi 
performanţele serviciilor prestate şi pentru a lua deciziile legate de realocarea resurselor, 
atunci când este cazul.  

 
• Direcţia operativă. Oferă managerilor o modalitate, mai sistematică, de a detecta punctele tari 

şi „slăbiciunile” operaţionale şi de a realiza, în mod permanent, analiza programelor, a 
planificării, a evaluării şi a controlului costurilor.  

 
• Responsabilitatea. Poate ajuta departamentele şi întreaga organizaţie să câştige încrederea 

cetăţenilor, demonstrând o bună transformare în servicii a veniturilor primite. 
 
• Planificarea. Facilitează planificarea strategică şi operaţională, prin furnizarea informaţiilor 

necesare pentru stabilirea scopurilor şi a obiectivelor şi planificarea programelor de  realizare 
a acestora. 

 
• Managementul. Asigură o bază pentru identificarea din timp a deficienţelor operaţionale şi o 

modalitate de a demonstra cât de eficient sunt utilizate resursele, pentru prestarea serviciilor şi 
atingerea scopurilor. 

 
• Bugetarea. Îmbunătăţeşte procesul bugetar permiţând luarea unor decizii obiective în ceea ce 

priveşte alocarea şi redistribuirea resurselor, reducerea costurilor şi investirea fondurilor 
suplimentare.  

 
• Contractarea. Contribuie la realizarea unor contracte competitive, prezentând date bine 

documentate despre costuri şi performanţă, monitorizând peformanţa prevăzută în contract 
privind calitatea serviciilor.   

 
• Supravegherea muncii. Acest sistem este util pentru îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor, 

prin asigurarea unei baze obiective pentru stabilirea sarcinilor de performanţă şi asigurarea 
feedbackului şi a stimulentelor.  

 
Multe ţări au recunoscut avantajele măsurării performanţei. Performanţa organizaţiei este 
evaluată în SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Suedia, Finlanda, Norvegia, 
Danemarca, Elveţia şi Olanda. În SUA şi Noua Zeelandă, şefii de departamente sunt responsabili 
pentru performanţele contractuale, stabilirea normelor, evaluarea şi plata după performanţă. 
Norvegia, Elveţia şi Olanda pun accentul pe responsabilitate şi control. Marea Britanie se 
concentrează asupra raportării publice privind performanţa. SUA, Australia, Canada, Finlanda şi 
Suedia introduc în buget informaţii legate de performanţă. Australia, SUA şi Norvegia introduc 
măsurarea performanţei în planificare. 
 
Un rol nou pentru funcţionarul financiar 
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În multe ţări din lume, funcţionarii financiari preiau conducerea eforturilor de îmbunătăţire a 
performanţelor activităţilor administraţiei publice locale. Nu numai că derulează controlul 
financiar (audit) al instituţiilor administraţiei publice şi la programelor finanţate de administraţia 
publică locală, dar, de asemenea, măsoară şi performanţele unor anumite funcţii ale unităţilor 
operaţionale (departamente ale administraţiei publice locale), pentru a determina dacă au fost 
realizate rezultatele programate. Un exemplu demn de amintit, al acestui rol al managerului 
financiar, poate fi găsit în SUA, unde departamentul de audit din oraşul Austin, Texas, a condus 
cu succes un audit pentru performanţă, la mai multe programe de servicii sociale pentru tineret.  
Un un astfel de audit, la un program pentru educaţia prenatală şi postnatală, a demonstrat că, 
contractantul, făcea o treabă lăudabilă prin definirea şi măsurarea rezultatelor programului. 
Organizaţia a fost capabilă să demonstreze că un procent acceptabil din clientele sale năşteau 
copii sănătoşi şi, în plus, copiii îşi menţineau, sau chiar îşi îmbunătaţeau, starea sănătăţii şi după 
ce ieşeau din program. 
 
Pe de altă parte, un audit – efectuat asupra unui program de educare, pentru copiii şcolari, 
împotriva folosirii drogurilor şi condus, în cooperare, de către districtul şcolar şi poliţie – a scos 
la iveală că programul nu-şi atingea obiectivele stabilite. Performanţele şcolare, ale participanţilor 
la program, şi reducerea folosirii incidentale de droguri nu erau mai bune, în comparaţie cu acelea 
ale unui grup care nu urmase programul. Raportul de audit a recomandat schimbarea obiectivelor 
programului, pentru a reflecta ceea ce se realizase de fapt: schimbarea cunoştinţelor şi a atitudinii 
faţă de folosirea drogurilor şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre tinerii participanţi şi poliţie. Auditul a 
mers mai departe, recomandând o metodă logică pentru evaluarea acestor rezultate.  
 
Întocmirea unui sistem de măsurare a performanţei 

 
Planificarea şi proiectarea detaliată sunt cruciale pentru un sistem eficace de măsurare a 
performanţei. O abordare sistematică poate simplifica dezvoltarea sistemului şi asigură 
acceptarea şi utilizarea sa. Abordarea, pe care o propunem, constă în 10 etape (paşi), pe care le 
prezentăm în continuare, iar fiecare etapă este descrisă, mai detaliat, în paginile care urmează. 

1. Evaluarea nivelului (stadiului) de pregătire al organizaţiei 

2. Definirea scopului 

3. Stabilirea unei declaraţii privind politica de acţiune 

4. Elaborarea unui plan de lucru 

5.  Iniţierea programelor de orientare şi perfecţionare profesională  
6. Selectarea ariei de servicii ce va fi măsurată 

7.  Formularea declaraţiei privind misiunea, scopurile şi obiectivele organizaţiei 

8.  Identificarea unităţilor de măsură a performanţei 

9.  Realizarea unui sistem de colectare, analiză şi raportare a datelor 

10.  Monitorizarea şi evaluarea 
 
Etapa 1: Evaluarea stadiului de pregătire al organizaţiei 
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Succesul în aplicarea unui sistem de măsurare a performanţei depinde de măsura în care 
organizaţia este pregătită.  
A fi pregătită  înseamnă a avea în totalitate necesarul potrivit de resurse umane, materiale şi 
echipamente.  
Este nevoie de destul de mult timp pentru a realiza acest proces, iar  responsabilii cu ducerea lui 
la îndeplinire trebuie să se angajeze să urmărească planurile de elaborare şi de aplicare ale 
sistemului.  
Completarea unui chestionar, privind Evaluarea gradulului de pregătire al organizaţiei (vezi 
Modelul A), vă poate ajuta să stabiliţi dacă organizaţia dumneavoastră este pregătită pentru 
măsurarea performanţei. 
 
Etapa a 2-a: Definirea scopului 
 
Trebuie, foarte clar, definit scopul pentru care se dezvoltă un program de măsurare a 
performanţei. Dorim să îmbunătăţim procesul de luare a deciziilor, planificarea, managementul, 
bugetarea, responsabilizarea, sau vrem să atingem alte scopuri? Care sunt problemele sau 
condiţiile organizaţiei, la care procesul intenţionează să se adreseze? Cine sunt potenţialii 
utilizatori ai datelor privind performanţele şi ce tipuri de informaţii solicită ei?  
Răspunsurile la aceste întrebări vă vor ajuta să elaboraţi un sistem capabil să fie receptiv unui 
anumit tip de informaţii necesare. Vă va ajuta, deasemenea, să obţineţi acceptarea şi susţinerea 
scopurilor şi procesului de măsurare a performanţei.  
 
Etapa a 3-a: Elaborarea unei declaraţii privind politica de acţiune  
 
Timp mult şi resurse considerabile sunt implicate în aplicarea măsurării performanţei. De aceea, 
sunt necesare politici bine definite, pentru a legitimiza şi pentru a coordona procesul.  
Iată câteva dintre punctele care trebuie să fie atinse într-o declaraţie de politică privind măsurarea 
performanţei. 

• Angajamentul oficial, legislativ (deliberativul) şi de management (executivul), pentru a sprijini 
proiectul cu resurse adecvate, umane şi financiare, şi pentru a utiliza informaţia rezultată; 

• Creşterea implicării angajaţilor şi a cetăţenilor;  

• Concentrarea asupra furnizării serviciilor publice, per ansamblul lor sau doar pe unele, 
specifice;  

• Utilizarea personalului propriu sau a unor consultanţi din exterior; 

• Formularele şi frecvenţa procedurilor de raportare;  

• Coordonarea cu sistemele financiar şi de personal. 
 
Etapa a 4-a: Elaborarea unui plan de lucru 
 
Al patrulea pas constă în realizarea unui plan de lucru scris, care să cuprindă elementele legate 
de: planificare, management, personal, programarea în timp, buget, instruire, strategie şi criteriile 
de monitorizare. Un plan de lucru, bine întocmit, poate preveni greşelile şi întârzierile costisitoare 
şi ajută promovarea ideii de măsurare a performanţei la elaboratorii politicii organizaţiei, la 
manageri şi la angajaţi. Planul de lucru trebuie să desemneze persoana sau compartimentul 
responsabil cu realizarea proiectului. Atunci când se alege managerul de proiect, factorii 
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importanţi, care trebuie luaţi în seamă, sunt: abilităţi de lucru bine formate, cu personalul şi în 
echipă, o autoritate suficientă, pentru a rezolva conflicte, şi un sprijin puternic din partea echipei 
de management a organizaţiei. În plus, managerului trebuie să i se acorde un timp corespunzător 
pentru a se dedica proiectului. Pentru a veni în sprijinul managerului de proiect, ar trebui să se 
constituie un comitet format din „consumatori ai serviciului” (de exemplu, consumatorii pot fi 
angajaţi ai altor departamente ale administraţiei publice locale, dar şi utilizatori din afară ai 
serviciului), care sunt interesaţi de serviciul respectiv şi obiectivele acestuia. Sprijinul unui 
personal adecvat este important pentru succesul unui proiect. Mărimea personalului depinde de 
domeniul proiectului. Personalul desemnat ar trebui să aibă competenţă, conferind ajutor în 
selecţionarea unităţilor de măsură, în procedurile de colectare a datelor, analiză şi raportare. 
Personalul existent în domeniul buget, financiar, calculatoare şi analiză managerială poate primi 
sarcini în cadrul proiectului.  
 
O altă opţiune o reprezintă consultanţii externi. Ei pot fi folosiţi atunci când personalul calificat 
nu este disponibil, sau proiectul are un domeniu larg, la nivelul întregii administraţii publice 
locale. Consultanţii pot oferi o asistenţă de specialitate în domenii tehnice, cum ar fi: colectarea 
datelor, sondajele de opinie, instruirea şi elaborarea formularelor şi a rapoartelor. Consultanţii 
profesionişti deţin bănci de date ce conţin unităţi de măsură şi vaste informaţii privind experienţa 
altor autorităţi locale, care au aplicat măsurarea performanţei. De asemenea, ei pot fi de ajutor în 
identificarea problemelor şi la stabilirea standardelor.  Factorii care trebuie luaţi în considerare, la 
selectarea unui consultant, includ experienţa relevantă în domeniul administraţiei publice locale, 
referinţele pozitive ale clienţilor şi personalul calificat. Atenţie la folosirea sistemelor de 
consultanţă tip pachet, care s-ar putea să nu corespundă nevoilor dumneavoastră. Cel mai 
important lucru este să nu deveniţi prea dependent de un consultant. Participarea maximă a 
personalului este cheia unui sistem de succes. Planul dumneavoastră de lucru trebuie să arate 
modul în care vă puteţi implica angajaţii şi compartimentele lor de muncă în dezvoltarea 
sistemului. Două metode notabile ar fi: comitetele patronat–sindicate, sau comitetele de 
utilizatori, şi sondajul de opinie printre angajaţi.  
 
Un alt element al planului de lucru este orarul activităţilor. Planificarea realistă, a termenelor 
pentru îndeplinirea sarcinilor necesare, reprezintă un instrument de management indispensabil. 
Stabiliţi reperele pentru fiecare fază de realizare a proiectului: demararea, stabilirea obiectivelor, 
elaborarea unităţilor de măsură, colectarea datelor şi raportarea. Acordaţi un timp suficient pentru 
detalierea fiecărei faze. Experienţa demonstrează că aplicarea unui sistem de măsurare a 
performanţei poate necesita doi până la cinci ani, în funcţie de domeniul proiectului. Se 
recomandă o afişare de mari dimensiuni (de mărimea peretelui) a planului de lucru, care poate 
servi ca un punct de referinţă pentru echipa de proiect, atunci când se discută fazele proiectului şi 
progresul înregistrat în relaţie cu limitele de timp stabilite. 
 
De asemenea, planul de lucru trebuie să includă un buget al proiectului. Bugetul trebuie să 
cuprindă o estimare a costurilor pentru personal, servicii de consultanţă, instruire, colectare a 
datelor, studii şi alte materiale şi servicii. Prevedeţi costurile pentru o perioadă de doi – trei ani şi 
introduceţi o sumă pentru neprevăzute. Fiţi realişti în privinţa estimărilor dumneavoastră de 
buget. Gândiţi-vă să culegeţi informaţii legate de costuri de la alte autorităţi locale, care au aplicat 
măsurarea performanţei.  
 
Pregătirea şi orientarea profesională reprezintă un alt element important al planului de lucru. 
Stabiliţi tipul de pregătire care urmează să fie asigurată şi beneficiarii ei. Stabiliţi un orar pentru 



 

Măsurarea 
performanţelor 

10 
programul de instruire şi solicitaţi informaţii privind calificarea instructorilor. Descrieţi 
programul de orientare profesională, care va fi folosit, şi modul cum urmează să fie comunicat, 
conducerii organizaţiei şi angajaţilor, progresul realizat.  
 
Planul de lucru trebuie să urmeze strategia care va fi folosită în selectarea activităţilor ce vor fi 
măsurate. De exemplu, proiectul priveşte întregul oraş sau are un domeniu mai restrâns? O 
abordare mai cuprinzătoare, la nivelul întregului oraş, poate fi complexă, costisitoare şi 
consumatoare de mult timp. Proiectele pilot oferă avantajul de a fi mai uşor de administrat şi de 
condus, mai puţin riscante şi mai ieftine. Astfel de proiecte pilot conferă o posibilitate crescută de 
succes. Introducând măsurarea performanţei la o scară mai mică, există o şansă mai mare de 
succes a primei experienţe şi posibilitatea de a perfecţiona metodologia. Asiguraţi-vă că planul 
cuprinde o descriere a criteriilor care urmează să fie folosite pentru selectarea activităţilor ce vor 
fi măsurate. 
 
În sfârşit, planul de lucru trebuie să descrie modul în care proiectul va fi monitorizat. Stabiliţi 
criteriile de performanţă, pe baza cărora se măsoară succesul proiectului. Astfel de criterii ar fi:  
informaţiile privind îmbunătăţirea calităţii, satisfacţia angajaţilor şi a cetăţenilor, economiile 
documentate de costuri şi îmbunătăţirile serviciilor. Stabiliţi  modalităţile în care vor fi verificate 
validitatea şi fiabilitatea datelor. Veţi descoperi că încrederea în sistem, a cetăţenilor şi a acelora 
care elaborează politica organizaţiei, va fi direct legată de calitatea eforturilor dumneavoastră de 
monitorizare. 
 
Etapa a 5-a: Iniţiaţi programul de orientare şi de perfecţionare profesională 
 
Acceptarea măsurării performanţei depinde de implicarea utilizatorilor principali şi de activitatea 
eficace de orientere şi perfecţionare profesională. Implicarea aleşilor locali, a conducerii şi a 
angajaţilor, în proiectarea şi aplicarea sistemului, oferă credibilitate, evită neînţelegerile şi 
facilitează eventuala adoptare a sistemului. Orientarea profesională trebuie să acopere domeniul  
proiectului, modul de utilizare a datelor şi etapele implicate. Acordaţi o atenţie specială 
posibilităţii ca angajaţii să asocieze măsurarea performanţei cu concedierile şi cu evaluările 
standardelor de lucru şi de performanţă. Fiţi pregătiţi să răspundeţi întrebărilor ridicate de 
angajaţi, cum ar fi acelea care urmează şi care vă sunt familiare: 
- De ce facem asta? 
- Ce asigurări ne puteţi da că datele nu vor fi greşit folosite sau prost interpretate? 
- Datele vor fi folosite pentru a se stabili standardele de lucru? 
- Dacă nu vor fi folosite în acest scop, pentru ce vor fi utilizate datele? 
- Care sunt stimulentele pentru succes?  Dar penalizările pentru eşec? 
- Vor fi folosite datele pentru evaluarea performanţei sau pentru a modificarea salariului? 
- Vor fi folosite datele pentru a reduce resursele?  Vor fi reduse locurile de muncă? 
- Cine va interpreta rezultatele?  Cum vor fi soluţionate contestaţiile? 

Astfel de îngrijorări ale personalului pot fi identificate în cadrul şedinţelor de grup şi prin 
sondajele de opinie. Distribuirea unei broşuri informative este o formă excelentă de furnizare a 
informaţiilor, dar nu constituie un înlocuitor pentru eventualele întrebări şi răspunsuri. Instruirea 
pentru măsurarea performanţei trebuie să fie structurată astfel încât să satisfacă nevoile diverşilor 
utilizatori. Exemple de teme de instruire sunt: 
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- Conceptele şi terminologia măsurării performanţei  
- Etapele implicate 
- Scrierea obiectivelor 
- Selectarea unităţilor de măsură 
- Colectarea datelor, analiza şi raportarea  
- Utilizarea datelor 
- Impedimente (bariere, obstacole) 
- Standarde, exemple de succes 
- Experienţe ale altor autorităţi locale 

Utilizarea materialelor, casetelor video şi a exerciţiilor poate spori valoarea procesului de 
instruire. În timpul aplicării, sedinţele scurte, buletinele informative şi alte metode pot ajuta la 
captarea şi susţinerea interesului angajatului. 
 
Etapa a 6-a: Selecţia domeniilor serviciilor care urmează a fi măsurate 
 
Selecţia atentă a domeniilor de servicii, pentru care se iniţiază măsurarea performanţei, este 
esenţială pentru succesul proiectului. Unele servicii ale administraţiei publice locale sunt mult 
mai uşor de măsurat decât altele. Întreţinerea străzilor şi a parcului auto, alimentarea cu apă, 
sistemul de canalizare, colectarea deşeurilor, întreţinerea spaţiilor verzi - parcuri şi locuri de 
agrement, transportul public, poliţia localităţii şi stingerea incendiilor sunt servicii relativ uşor de 
urmărit şi de măsurat. Serviciile fără rezultate concrete, cum sunt serviciile sociale, sunt mai 
dificil de măsurat, pentru că rezultatele sunt imprevizibile, dificil de evaluat şi necesită mult timp 
pentru a fi realizate. 
 
Este clar că un anumit domeniu de servicii este un bun candidat pentru un proiect de măsurare a 
performanţei atunci când sunt îndeplinite următoarele criterii: 
 Serviciul se pretează imediat măsurării. 
 Datele pentru măsurare sunt colectate în mod curent şi organizaţia are o experienţă în folosirea 

abordărilor măsurabile . 
 Au fost formulate obiectivele, în scris.  
 Personalul este interesat şi cooperant. 
 Serviciul presupune o muncă intensă, implică resurse importante şi are un impact asupra 

comunităţii. 
 Aleşii locali şi cetăţenii şi-au exprimat un interes deosebit. 
 Datele existente indică probleme în furnizarea serviciului şi nevoia de îmbunătăţire. 
 A fost iniţiat un nou serviciu sau program.  
 Alte organizaţii private, publice sau non-profit furnizează serviciul. 
 Serviciul a fost măsurat în mare de alte autorităţi locale, iar datele de comparaţie sunt 

disponibile. 



 

Măsurarea 
performanţelor 

12 
 Literatura de specialitate oferă informaţii substanţiale privind măsurarea.   

 
Etapa a 7-a: Formularea misiunii, a scopurilor şi a obiectivelor 
 
Scopurile şi obiectivele arată direcţia şi pot stimula angajamentul în furnizarea unor servicii 
publice de o bună calitate. De obicei, scopurile şi obiectivele sunt legate de declaraţia privind 
misiunea departamentului sau a organizaţiei. Luate împreună, acestea trei – misiunea, scopurile şi 
obiectivele – instituie o ierarhie a ţelurilor pentru unităţile organizaţiei, după cum vom arăta în 
următoarea diagramă.  
 
MISIUNEA reprezintă fundamentul oricărei funcţii sau serviciu al administraţiei publice locale. Pe 
de altă parte, scopurile şi obiectivele derivă din misiunea organizaţiei, sau a unei unităţi a 
acesteia. Ca elemente critice ale unui sistem de măsurare a performanţei, cele trei contribuie 
împreună la furnizarea: 

 Unei baze pentru fundamentarea deciziilor, prin formularea explicită a aşteptărilor legate de 
performanţă, în raport cu care pot fi măsurate şi evaluate realizările;  

Moment de reflecţie 

Folosind criteriile de mai sus, sau alte criterii, identificaţi serviciile din propria administraţie 
publică locală care se pretează la măsurare şi explicaţi motivaţia care a dus la selectarea lor. 
 
Serviciul __________________________             Motivaţia ___________________________ 
_________________________________              ___________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
 
Serviciul __________________________             Motivaţia ___________________________ 
_________________________________              ___________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
 
Serviciul __________________________             Motivaţia ___________________________ 
_________________________________              ___________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
 
Serviciul __________________________             Motivaţia ___________________________ 
_________________________________              ___________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
 
Serviciul __________________________             Motivaţia ___________________________ 
_________________________________              ___________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 
_________________________________              ____________________________________ 



 

Măsurarea 
performanţelor 

13
 Unui plan pe termen lung, pentru a revedea alocarea resurselor spre programele şi proiectele 

prioritare şi impactul acestora în uşurarea problemelor majore ale comunităţii; 

 Unei documentaţii clare şi concise, privind nevoia unui angajament pentru instruirea 
permanentă; 

 Unei baze pentru pentru bugetarea orientată spre obţinerea de rezultate; 

 Unui stimulent care încurajează munca în echipă. 
 
Misiunea  
 
Defineşte menirea unei organizaţii sau a unui program, ce anume îşi propune să facă, cu ce scop 
şi în folosul cui va acţiona. Declaraţia privind misiunea descrie scopul global şi unic al 
organizaţiei şi serviciilor acesteia, şi constituie o bază pentru stabilirea scopurilor şi a 
obiectivelor. Câteva exemple de declaraţii privind misiunea: 

 Misiunea Brigăzii de Pompieri este de a asigura paza contra incendiilor, servicii medicale de 
prim-ajutor şi alte servicii de urgenţă pentru toţi cetăţenii, pentru a le proteja viaţa, 
proprietatea şi mediul în care trăiesc.  

 Misiunea Compartimentului Financiar este de a asigura evidenţa contabilă, elaborarea şi 
administrarea bugetului, planificarea financiară, gestiunea creditelor şi achiziţionarea 
serviciilor pentru cetăţeni şi personalul administraţiei publice, pentru a proteja proprietatea 
publică şi a asigura o gamă largă de servicii furnizate de către administraţia publică locală, în 
vederea realizării obiectivelor stabilite.  

 Misiunea Compartimentului de Întreţinere a Zonelor Verzi – Parcuri şi Locuri de Agrement –  
este de a furniza, tuturor cetăţenilor, diverse servicii culturale şi de recreere, în vederea 
sprijinirii evoluării lor.  

 Compartimentul Serviciilor Tehnice asigură proiectarea, întreţinerea şi exploatarea serviciilor 
publice şi echiparea instituţiilor publice şi a domeniului public, cu scopul de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii locuitorilor, a mediului economic şi de afaceri şi a acelora care vizitează 
localitatea.  
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Scopurile 
 
SCOPUL reprezintă o declaraţie generală de intenţie, care descrie ceea ce doreşte să realizeze, în 
viitor, o unitate funcţională a administraţiei publice locale. Este o declaraţie de intenţie axată pe 
preocupările şi aspiraţiile comunităţii, pe baza cunoştinţelor şi a valorilor curente. Declararea 
scopurilor serveşte ca bază pentru stabilirea obiectivelor derivate, care sunt pe termen scurt şi 
măsurabile. În general, scopurile sunt tematice, generale, definite pe termen lung şi foarte lung, 
fiind legate de nevoile importante ale comunităţii.  

 
Obiective 
 

Moment de reflecţie 
 

Elaboraţi o declaraţie de misiune a organizaţiei sau programului dumneavoastră, privite din 
punctul de vedere al consumatorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de scopuri ale autorităţilor locale: 

 Poliţia: Siguranţa tuturor cetăţenilor şi a proprietăţii publice şi private. 

 Zone de recreere: Oportunităţi pentru cetăţeni de a se relaxa, a se bucura de natură, de a face 
exerciţii fizice, de a se socializa, de a dobândi sau exersa abilităţi artistice şi sportive, de a 
asista sau de a participa la evenimente culturale. 

 Transport: Traficul fără accidente, aglomerări şi impacte negative asupra mediului. 

 Finanţe: Servicii financiare asigurate la timp şi cu acurateţe pentru consiliu şi echipa de luare 
a deciziei în organizaţie.  
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Misiunile şi scopurile devin operaţionale prin obiective ce descriu cum se măsoară anumite 
realizări legate de misiunile şi scopurile respective. Un obiectiv este o declaraţie privind 
realizările dorite sau planificate, care se măsoară într-un interval de timp dat. 
Obiectivele împart scopurile generale în elemente operaţionale mai detaliate şi servesc ca bază 
pentru elaborarea unităţilor de măsură. Declaraţiile reuşite privind obiectivele sunt:  

 Orientate spre rezultate. Se concentrează asupra rezultatelor folositoare şi nu asupra 
procesului sau a modului de a le realiza.  

 Precise şi măsurabile. Definesc în termeni cantitativi şi verificabili ceea ce urmează a fi 
realizat. 

 Determinate în timp. Ele prevăd termenele la care vor fi obţinute rezultatele.  

 Reale şi realizabile. Pot fi atinse la un cost şi într-un interval de timp rezonabil. 

 Uşor de înţeles şi provocatoare. Pot fi înţelese de către aceia care sunt responsabili de 
implementarea lor şi motivează performanţa de succes. 

 Relevante pentru sistemul informaţional de management. Oferă o bază substanţială pentru 
monitorizare şi evaluare, şi încurajează revizuirea permanentă. 

 

 
Exemple de obiective ale autorităţilor locale: 

 
• De la 28 martie, anul curent, telefoanele primite la Serviciul Relaţii cu Publicul din primărie să 

sune maximum de trei ori pentru un apel al cetăţeanului. 

• Un procent de 95 % din lichidităţile administraţiei publice locale se utilizează în conformitate cu 
politica de investiţii a oraşului. 

• Întreţinerea gazonului parcurilor publice, astfel încât gazonul să fie verde, proaspăt şi cu iarbă de 
maxim 10 cm înălţime pentru 90 % din teren, iar 80 % din suprafaţă să fie plivită şi cosită. 

• Scăderea cu 80 %, în anul curent, a ritmului de creştere a numărului câinilor comunitari, 
reprezentând până la 1000 de câini pe an. 

• Creşterea nivelului lucrărilor publice, asigurate de către departamentele primăriei, de la 82 % la 86 
% în timpul acestui an fiscal. 

• Menţinerea timpului de staţionare a echipamentelor la 5 % în timpul următoarelor 10 luni. 

• Efectuarea plăţii în termen de 30 de zile a 98 % din totalul facturilor. 
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Listă de control privind stabilirea obiectivelor  

 
 Stabiliţi misiunea şi scopurile înainte de a formula obiectivele. 

 Asiguraţi-vă că obiectivele sunt în concordanţă cu scopurile şi misiunea. 

 Concentraţi într-un obiectiv o singură problematică.  

 Stabiliţi obiectivele cele mai importante (optim între 3 şi 7) 

 Folosiţi o structură de tip „substantiv de acţiune”, atunci când scrieţi obiectivele. 

 Alocaţi o marjă de eroare şi ţineţi seama de consecinţele adverse şi de obiectivele multiple, 
precum îmbunătăţirea desfăşurării traficului şi reducerea accidentelor. 

 Mobilizaţi pe aceia care sunt direct afectaţi de realizarea obiectivelor să se implice în 
stabilirea lor. 

 Asiguraţi-vă că obiectivele sunt compatibile unele cu altele, atât la toate nivele organizaţiei, 
cât şi în cadrul comunităţii. 

 Modalitatea de stabilire a obiectivelor trebuie să încurajeze diverse variante de atingere a lor. 

 Permanent verificaţi şi revedeţi obiectivele, pentru a vă asigura că acestea concordă cu 
acţiunile planificate şi cu eventualele schimbări. 

 Stimulaţi eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor. 

 Analizaţi resursele financiare necesare pentru atingerea obiectivelor. 

 Stabiliţi răspunderi precise pentru obţinerea rezultatelor. 

 Faceţi obiectivele pe cât de rezonabile, pe atât de provocatoare. 

 Sprijiniţi obiectivele cu un plan de acţiune 
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Moment de reflecţie 

 
Evaluaţi următoarele obiective, raportate la criteriile prezentate mai sus, legate de declaraţiile   
bine definite privind obiectivele, şi rescrieţi-le, pentru a satisface criteriile cât mai bine posibil. 

Măturarea fiecărei străzi o dată la 2 săptămâni. _________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

Corectarea tuturor codurilor de securitate a clădirilor 
în cursul anului fiscal curent.   _________________________________ 
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 

Satisfacerea la timp a tuturor cererilor de aprovizionare. _________________________________ 
 _________________________________ 

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 

Reducerea numărului de reclamaţii în cursul anului 
curent, prin instruire şi mai buna circulaţie a informaţiei. ________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
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Etapa a 8-a: Identificarea unităţilor de măsură 
 
După ce aţi elaborat misiunea, scopurile şi obiectivele, sunteţi pregătiţi să identificaţi unităţile de 
măsură a performanţei, care cuantifică resursele folosite, serviciile furnizate, rezultatele şi 
costurile serviciilor. UNITĂŢILE DE MĂSURĂ ALE PERFORMANŢEI vă ajută să determinaţi gradul în 
care sunt realizate obiectivele. Puteţi stabili etaloanele de măsură, înaintea obiectivelor, pentru a 
înţelege mai bine natura serviciului. Dar informaţia nu vă va spune nimic despre nivelul dorit de 
performanţă. De aceea, se recomandă anumite obiective pentru a servi ca o bază pentru 
dezvoltarea unităţilor de măsură ale performanţei. 
 
În vederea realizării scopurilor noastre, ne vom concentra atenţia asupra a patru tipuri de unităţi 
de măsură ale performanţei: 

 Indicatori de intrare 

 Indicatori de ieşire 

 Indicatori de rezultat 

 Indicatori de eficienţă 
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Indicatorii de rezultat pot fi o provocare, deoarece:  
 
 Pot fi necesare proceduri speciale de colectare a datelor, cum ar fi: sondajele, evaluările, 

observaţiile directe şi instrumentele specifice utilizate de către specialişti în domeniu.  
 
 Rezultatele pot fi greu de măsurat deoarece, adesea, ele nu pot fi cuantificate. Sau s-ar putea 

ca informaţia să nu fie disponibilă, iar timpul necesar pentru validarea multor rezultate poate fi 
de câţiva ani. Acestea sunt  probleme obişnuite în măsurarea  serviciilor sociale, educaţionale, 
de sănătate, de mediu şi a altor servicii legate de calitatea vieţii, precum şi a serviciilor bazate 
pe cunoştinţele personalului, cum ar fi proiectarea, planificarea, activităţile juridice şi 
managementul.  

 

Descrierea tipurilor şi caracteristicilor unităţilor de măsură 
 

INDICATORI DE INTRARE:  Arată resursele (financiare, umane, materiale, echipamente) folosite 
pentru a furniza un serviciu, cum ar fi: cheltuielile bugetare, orele prestate 
de angajaţi, cantitatea de materiale şi orele de utilizare a echipamentelor. 
Indicatorii de intrare sunt uşor de identificat şi se regăsesc, adesea, în 
bugete şi în rapoarte de management. Totuşi, aceştia nu spun nimic despre 
ceea ce se realizează cu ajutorul resurselor. 

INDICATORI DE IEŞIRE:  Arată încărcarea cu muncă realizată, cum ar fi: tone de gunoi colectat, m2 
de spaţii verzi amenajate, km străzi reparate, număr de autorizaţii eliberate 
şi număr de inspecţii ale clădirilor realizate. De obicei, aceşti indicatori se 
colectează, dar furnizează puţine informaţii despre calitatea şi costul 
muncii. Aceştia pot fi interpretaţi în diferite moduri. 

INDICATORI DE REZULTAT:  Prezintă rezultatele şi calitatea serviciilor furnizate. Aceşti indicatori 
descriu gradul în care serviciile îndeplinesc misiunea, scopurile şi 
obiectivele care le-au fost conferite. Exemple de indicatori de rezultat 
sunt: evaluările satisfacţiei cetăţenilor şi a utilizatorilor, rata combaterii 
infracţionalităţii, procentul din iluminatul stradal scos din funcţiune şi 
procentul străzilor în stare excelentă şi bună. O categorie aparte de 
indicatori de rezultat, numiţi şi INDICATORI DE CALITATE, se referă la  
standardele care sunt importante pentru consumatori, cum ar fi: încadrarea 
în timp, precizia, disponibilitatea, siguranţa, bunăvoinţă, comoditatea, 
compatibilitatea cu normele şi, totodată, un serviciu uşor de  înţeles, 
prietenos şi activ. „Modelul B” prezintă şi alte exemple de indicatori de 
rezultat. 

INDICATORI DE EFICIENŢĂ:  Arată costul ieşirilor şi al rezultatelor, exprimat în lei sau ore pe angajat pe 
compartiment. Exemple de indicatori de eficienţă sunt: costul pe tonă de 
gunoi colectat, numărul gropilor reparate, numărul de reclamaţii rezolvate, 
numărul de inspecţii realizate, numărul de infracţiuni penalizate şi 
numărul de ore pe angajat pentru o infracţiune rezolvată. Indicatorii de 
eficienţă, evaluaţi în timp, dau o imagine a tendinţei productivităţii.  
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 Rezultatele pot fi interpretate în diferite moduri şi pot fi influenţate de factori necontrolabili, 

cum ar fi: vremea, densitatea populaţiei, absenţa martorilor la infracţiuni sau modificări ale 
cererii.  

 
 Rezultatele pot necesita eforturile coordonate a numeroase organizaţii publice, private şi non-

profit.  
 
 Adesea este greu de stabilit o legătură între rezultatele obţinute şi serviciile furnizate. 

 
 De obicei, nu este evident impactul contrar, neintenţionat, al unui serviciu. De exemplu, o 

creştere a eforturilor de aplicare a legii poate duce la o creştere a reclamaţiilor de hărţuire de 
către poliţie. 

 

 
Aplicarea criteriilor pentru dezvoltarea indicatorilor de performanţă 
 
MODELUL B, menţionat anterior, oferă mai multe exemple de unităţi de măsură ale performanţei, 
pentru câteva domenii operaţionale comune ale administraţiei publice locale. Alegeţi câteva 
exemple din listă, care ar fi potrivite pentru a fi folosite în propria administraţie publică locală. 
Apoi, folosind criteriile din paginile următoare (sfârşitul prezentării etapei a 8-a), evaluaţi gradul 
în care fiecare unitate de măsură, propusă, le îndeplineşte pe fiecare dintre cele 13, folosind 
următoarea scară şi următorul punctaj: 

Indicaţii suplimentare pentru alegerea indicatorilor utili 

1. Elaboraţi  indicatorii multipli (de intrare, de ieşire, de rezultat şi de eficienţă) pentru aceleaşi 
serviciu sau obiectiv. Este necesar un set de indicatori, pentru a da o imagine completă a 
performanţei. 

2. Echilibraţi indicatorii, astfel încât efectul îmbunătăţirii, unuia sau a doi dintre ei, să influenţeze 
impactul asupra celorlalţi. 

3. Alegeţi indicatorii pentru care informaţia este deja disponibilă. 

4. Implicaţi-i în elaborarea indicatorilor pe aceia care folosesc şi colectează datele. Ei pot identifica 
factorii pe care nu-i pot controla şi care pot determina rezultatele neprevăzute şi nedorite. 

5. Luaţi în considerare cerinţele clienţilor. 

6. Revizuiţi şi verificaţi indicatorii, atunci când misiunea şi obiectivele se schimbă şi nu sunt 
măsurate corespunzător. 

7. Limitaţi numărul indicatorilor la câţiva mai importanţi. Prea mulţi indicatori îi încurcă pe 
utilizatori şi le distrage atenţia de la aceia care sunt esenţiali. 

8. Obţineţi informaţii despre indicatorii folosiţi de alte autorităţi locale. 

9. Alegeţi indicatorii, care luaţi împreună, furnizează cele mai practice şi mai utile informaţii 
pentru activităţile importante, ce sunt esenţiale, pentru îndeplinirea misiunii principale. 

10. Pentru serviciile bazate pe cunoştinţe, măsuraţi performanţa în funcţie de limitele de timp şi de 
îndeplinirea sarcinilor legate de costuri, cantitatea de muncă produsă, limita până la care munca 
trebuie verificată, sau corectată, şi limita până la care sunt acceptate recomandările. 
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Mult                    Mediu                    Puţin 

5 puncte                3 puncte                 1 punct 
 
MODELUL C – UNITĂŢI DE MĂSURĂ A PERFORMANŢEI 

Fişa (modelul C) se poate folosi pentru a înregistra aceste informaţii. Totalizaţi punctele, conform 
unui punctaj general pentru fiecare indicator în parte. Punctajul cel mai mare posibil este 65, iar 
cel mai mic este 13. 
 
MODELUL (formularul) D – Inventarul de evaluare pentru sistemul de măsurare a performanţei 
este prezentat în continuare 
 
Literatura de specialitate oferă o cantitate considerabilă de informaţii privind indicatorii de 
performanţă. Comisia Britanică de Audit a stabilit un set de indicatori la nivel naţional şi publică 
rapoarte anuale în care compară nivelul de performanţă ale diferitelor administraţii locale şi ale 
diferitelor unităţi de poliţie. În Slovacia, Asociaţia Prestatorilor de Servicii Publice a elaborat, 
pentru organizaţiile membre, indici de bază pentru serviciile tehnice, cum ar fi: comunicaţii 
locale, zone verzi publice, iluminatul public, managementul deşeurilor, servicii de exploatare şi 
întreţinere a cimitirelor. În SUA, resursele de informaţii disponibile sunt: 
 
 Comisia de Standarde Contabile în Administraţia Publică  – Prestarea Serviciilor şi 

Raportarea Realizărilor : A sosit timpul său 
 
 Asociaţia Funcţionarilor Financiari din Administraţia Publică – Folosirea Indicatorilor de 

Performanţă în Bugetele Oraşelor şi ale Districtelor 
 

Formularul (model C) – Fişa  Indicatorilor de Performanţă 
Serviciul  

Obiective 
 
 
 
Indicatori potenţiali 
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Indicatori selectaţi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puncte slabe 
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 Asociaţia Internaţională de Management a Oraşelor / Comunităţilor – Cât de Eficace sunt 

Serviciile în Comunitatea Dumneavoastră? 
 
În SUA continuă eforturile de elaborare a indicatorilor standard de performanţă comparativi, care 
pot fi folosiţi pentru a compara performanţa la nivelul diferitelor nivele jurisdicţionale. ICMA 
lucrează împreună cu un consorţiu format din 37 mari administraţii locale, în timp ce organizaţia 
Grupuri de Inovaţie lucrează cu 120 de administraţii locale mai mici, pentru a elabora date 
similare. 
 
ICMA dispune de un CD–ROM multimedia, de mare performanţă, pentru instruire interactivă, 
pentru a-i ajuta pe aleşii locali să elaboreze programe de măsurare a performanţei, adaptate la 
anumite departamente sau proiecte. 
 

 
 
 
 

Modelul (formularul) D – Inventarul de Evaluare 
pentru Sistemul de Măsurare a Performanţei 

1. A fost elaborat un plan strategic, ulterior, revizuit şi actualizat în mod regulat?  

2. Au fost pregătite declaraţia de misiunea, scopurile şi obiectivele orientate spre rezultate şi 
raportate la planul strategic?  

3. Au fost stabiliţi indicatorii de intrare, de ieşire, de rezultate şi de eficienţă? 

4. Sunt standardizate ieşirile şi rezultatele, conform obiectivelor, sarcinilor  de performanţă, 
etaloanelor şi alternativelor de furnizare? 

5. Sunt rapoartele de performanţă pregătite la timp şi conţin acestea variate şi explicative 
informaţii comparative? 

6. Îndeplinesc informaţiile despre performanţă nevoile factorilor interesaţi (aleşii din 
administraţia publică, echipa de conducere, funcţionarii publici, cetăţenii, alţi utilizatori) prin 
furnizarea unor informaţii inteligibile, precise, relevante şi utile? 

7. Este sistemul monitorizat în mod permanent şi supus controlului financiar, pentru a asigura 
integritatea, exactitatea şi siguranţa datelor? 

8. Ce îmbunătăţiri de performanţă (furnizarea serviciului, satisfacţia consumatorului, reducerea 
costurilor) au rezultat din acest sistem? 

9. Ce acţiuni au fost întreprinse pentru a îmbunătăţi şi perfecţiona sistemul? 

10. Este sistemul armonizat cu planificarea, bugetarea, managementul performanţei, 
managementul financiar şi cu sistemele informaţionale de management? 

11. Ce procent din municipalitate este acoperit prin acest sistem? 

12. Cum apreciază acest sistem aleşii locali, managerii, angajaţii şi consumatorii? 



 

Măsurarea 
performanţelor 

23

 
 

Criterii pentru Elaborarea Indicatorilor de Performanţă 
 

1. Utilitate. Indicatorul furnizează utilizatorilor informaţiile necesare pentru a lua decizii sau a 
face acţiuni corective? 

2. Disponibilitatea datelor. Este disponibilă imediat informaţia necesară pentru indicator? 

3. Validitate. Este indicatorul legat de serviciu şi de obiectivele sale? Măsoară acesta resursele 
folosite, ieşirile, rezultatele sau costul serviciilor? Precizează indicatorul dacă este nevoie de 
o reacţie la rezultatele măsurării? 

4. Claritate. Va fi înţeles indicatorul de către aceia care-l colectează şi-l folosesc? 

5. Precizie. Se poate confirma precizia măsurătorii de-a lungul timpului? 

6. Siguranţa. Dacă se repetă măsurarea, vor fi rezultatele identice? 

7. Semnificaţia obiectivelor. Indicatorul se aplică la toate, sau la cele mai multe, dintre 
obiective? Furnizează acesta informaţii pentru a evalua performanţa? 

8. Unicitate. Furnizează indicatorul informaţii, care nu sunt asigurate de nici un alt indicator? 

9. Încadrarea în timp. Furnizează indicatorul informaţii înainte de luarea deciziilor şi la timp  
pentru a a fi întreprinse acţiuni corective?  

10. Controlabilitate. Are utilizatorul controlul asupra performanţei serviciului? 

11. Cost. Costurile colectării şi analizei datelor vor depăşi beneficiile? 

12. Integralitate. Oferă indicatorul o imagine completă a serviciului şi a obiectivelor sale? 

13. Comparabilitate. Poate fi folosit indicatorul pentru comparaţii între perioade, între 
jurisdicţii sau  pentru alte comparaţii? 
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Etapa a 9-a: Stabiliţi un sistem de culegere, analiză şi raportare a datelor 
 
Acum, când cadrul sistemului de măsurare a performanţei a fost stabilit, este timpul să trecem la 
colectarea, analiza şi raportarea datelor. Un element esenţial al măsurării performanţei îl 
constituie disponibilitatea informaţiei. Trebuie să se ia o decizie în ceea ce priveşte tipul 
informaţiilor necesare, pentru a determina rezultatele şi problemele de performanţă şi modul în 
care aceste informaţii pot fi obţinute. Culegerea şi analiza informaţiilor poate fi dificilă şi 
costisitoare. Ca urmare, acestor activităţi ar trebui să li se acorde o atenţie deosebită. Ar trebui să 
se pună accentul pe datele care sunt colectate şi actualizate cu uşurinţă, pe datele complete, 
prompte, precise, constante în timp, practice şi aflate la îndemână. Să analizăm, pe rând, aceste 
activităţi, începând cu cei 8 paşi de bază în culegerea datelor. 
 
Cum  procedăm 
 
Pasul 1. Identificaţi personalul responsabil pentru culegerea datelor. De obicei, culegerea 

datelor intră în atribuţiile unităţilor operatoare, în timp ce procesarea, distribuţia şi 
verificarea sunt în responsabilitatea unui birou central, aflat în subordinea şefului 
executivului. Aceia care sunt implicaţi în culegerea datelor ar trebui încurajaţi să  
participe la selectarea datelor şi la elaborarea procedurilor de colectare. 

Moment de reflecţie 

Alegeţi unul dintre obiectivele din exerciţiul prezentat anterior, în acest eseu, şi elaboraţi 
indicatorii de ieşire, de rezultat şi de eficienţă pentru obiectivul ales. 

 
Indicator de ieşire ____________________          ____________________________________ 
___________________________________ ____________________________________ 
___________________________________ ____________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ Indicator de eficienţă ___________________ 
___________________________________ ____________________________________ 

 ____________________________________ 
Indicator de rezultat __________________ ____________________________________ 
___________________________________ ____________________________________ 
___________________________________ ____________________________________ 
___________________________________ ____________________________________ 
___________________________________ ____________________________________ 
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Pasul 2. Pregătiţi definiţii ale datelor scrise clar, care să fie uşor de înţeles de aceia care folosesc 
informaţiile şi care să nu creeze ambiguităţi sau să inducă în eroare. 

 
Pasul 3. Proiectaţi formulare tipărite pentru culegerea datelor. Folosiţi un format standard, care 

va simplifica colectarea şi va ajuta în efectuarea comparaţiilor. Luaţi în considerare 
nivelul de cunoştinţe de citire al cititorului, dacă este cazul, şi posibilele bariere de 
limbaj. 

 
Pasul 4. Formulaţi instrucţiuni pentru folosirea formularelor de colectare şi derulaţi programe 

de instruire, folosind eşantioane şi formulare completate. Stabiliţi, dacă este nevoie, 
instrucţiuni în mai multe limbi. Testaţi formularele şi instrucţiunile, în avans, pentru a 
vă asigura că ele sunt simple şi uşor de utilizat. 

 
Pasul 5. Stabiliţi un program şi o frecvenţă pentru colectarea informaţiilor. Pentru a obţine 

rezultate bune colectaţi datele în mod continuu. 
 
Pasul 6. Folosiţi calculatorul, cât mai mult posibil, la colectarea datelor. La elaborarea 

formularelor pentru colectare, ţineţi seama de condiţiile utilizării calculatorului. Într-o 
foarte mare măsură, calculatoarele şi tehnologia de procesare a informaţiilor uşurează 
organizarea, procesarea şi raportarea datelor. 

 
Pasul 7. Alegeţi tehnica potrivită pentru colectarea datelor, care să cuprindă verificarea 

înregistrărilor, interviuri, chestionare, sondaje, observatori calificaţi şi folosirea 
tehnologiei. Înregistrările existente – cum ar fi bugetul, ordinele de lucru, foile de 
prezenţă, sondajele de opinie, reclamaţiile şi solicitările de servicii de la cetăţeni, şi 
statistica programelor – reprezintă  o sursă de informaţii folositoare privind încărcarea 
cu muncă, timpul necesar pentru răspuns sau pentru finalizarea activităţii, termenele de 
finalizare, întreruperile serviciului şi satisfacţia consumatorilor (pentru detalii 
suplimentare privind tehnici de colectare, vezi caseta de mai jos) 

 

Informaţii utile pentru colectarea informaţiilor 
 
• Formularul trebuie să fie simplu şi redus la strictul necesar. 

• Stabiliţi datele de bază, care reflectă starea curentă, şi analizaţi-le pentru a fixa scopurile. 

• Puneţi accentul pe precizie, încadrare în timp, integritate, consistenţă şi comparabilitate. 

• Limitaţi numărul revizuirilor pentru definiţii şi procedura de colectare, care subminează 
capacitatea de comparare şi-i frustrează pe aceia care colectează datele. 

• Implicaţi personalul în proiectarea sistemului de colectare. 

• Culegeţi date pentru  obiectivele cele mai importante. 

• Fiţi îngăduitori cu deficienţele care apar la începutul colectării datelor. 
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Pasul 8. Verificaţi periodic şi monitorizaţi procedurile de colectare, pentru a reduce erorile 

datorate datelor înregistrate incorect, cifrelor transpuse şi erorilor aritmetice. Verificaţi 
precizia, metodele de eşantionare şi procedura de colectare. Documentaţi problemele 
cu ajutorul procesului de colectare şi încercaţi să la rezolvaţi. 

 

 
Analiza datelor 
 
Măsurarea eficientă a performanţei depinde de calitatea analizei datelor. Datele primare nu spun 
mare lucru. Este extrem de important de înţeles ce arată şi ce nu arată datele. Analizând ce a mers 
bine şi ce a mers rău, veţi putea pregăti un plan de acţiune pentru a corecta sau îmbunătăţi 
performanţa. O înţelegere considerabilă poate fi obţinută trecând performanţa prezentă prin mai 
multe comparaţii, cum ar fi: 
 
1. Comparaţii cu obiectivele prestabilite.  

Tehnici de colectare a datelor 
 

Utilizarea datelor existente. Un inventar al datelor existente poate simplifica procesul colectării 
şi poate evita inutilele repetări şi suprapuneri ale eforturilor. 

Sondaje ale opiniei publice  Sondajele reprezintă o metodă folositoare de colectare a rezultatelor 
sau ale consumatorilor.   serviciului şi a informaţiilor de calitate. Astfel de sondaje ne spun, 

de asemenea, de ce serviciul nu este folosit. Sondajele sunt o sursă 
de informaţii privind satisfacţia, percepţia problemelor comunităţii 
şi a metodele financiare preferate. Ele se pot referi la servicii în 
general sau la unele anume. Deciziile legate de metodele de 
sondare, cum ar fi telefonul, interviurile prin poştă sau faţă în faţă, 
proiectarea chestionarelor şi tehnicile de eşantionare, fac parte 
integrantă din metodologia de sondare. Trebuie acordată o atenţie 
garantării integrităţii rezultatelor. Sondajele pot fi scumpe, 
consumatoare de timp, manipulatoare şi stânjenitoare. Pentru ca 
beneficiile de pe urma lor să fie maxime, este bine să se solicite 
asistenţă de specialitate de la consultanţi sau universităţi.  

Observarea.  Observatorii specializaţi sunt angajaţii care derulează evaluările 
vizuale sistematice ale unor condiţii, cum ar fi: curăţenia străzilor, 
starea drumurilor sau întreţinerea parcurilor şi altor facilităţi urbane. 
Evaluările se bazează pe un criterii de evaluare prestabilite, cum ar 
fi: fotografiile, inventarele, definiţii precise scrise şi un sistem 
numeric de notare. Interpretările sau judecăţile observatorilor sunt 
foarte reduse. Trebuie să se aibă în vedere repetarea periodică a 
unui mic eşantion de observare, pentru a minimiza  tendinţele.   

Tehnologii de măsurare.  Elchipamente şi instrumente de măsură, cum ar fi acelea pentru 
zgomot, calitatea aerului sau rugozitatea drumurilor, pot fi folosite 
pentru a asigura măsurarea condiţiilor. 
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O astfel de comparaţie arată în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele; dacă obiectivele au fost 
supraestimate, nerealiste sau prea costisitoare; dacă obiectivele au fost subestimate; dacă 
resursele tehnice să fie realocate sau dacă e nevoie de îmbunătăţire. 
 
2. Comparaţii cu o perioadă de performanţă anterioară (lună, an).  

Acest tip de comparaţie indică tendinţele şi arată în ce măsură performanţa este în îmbunătăţire, 
declin sau este constantă. 
 
3. Comparaţii cu sarcinile de performanţă, cum ar fi acelea planificate faţă de acelea realizate.  

Sarcinile de performanţă pot fi stabilite ca o parte a bugetului, a evaluării personalului sau a 
procesului de management pe obiective. Sarcinile sunt legate de date, perioade de timp, sau de 
cantitatea şi nivelul de satisfacţie al clientului. 
 
4. Comparaţii cu standarde tehnice de dezvoltare.  

Astfel de standarde au fost stabilite de organizaţii profesionale de măsurare a muncii, de 
organisme de înfiinţare a standardelor sau de alte nivele ale administraţiei publice. Exemple 
reprezintă întreţinerea aerului, a apei, a vehicolelor şi standardele de contabilitate. 
  
5. Comparaţii interjurisdicţionale.  

Acestea reprezintă comparaţii cu alte jurisdicţii, care au  caracteristici demografice, sociale şi 
economice similare şi oferă servicii comparabile. Problemele asociate unei astfel de comparaţii se 
referă la disponibilitatea datelor şi a diferitelor caracteristici cheie, la nivelul serviciilor, 
obiectivelor şi condiţiilor climatice. Ministerele colectează, adesea, date comparative despre 
cheltuielile bugetare (brut şi net) şi nivelele de personal. 
 
6. Raportarea la standarde şi la exemplele clasice de succes.  

Acesta este un proces de măsurare a performanţei organizaţiei dumneavoastră comparativ cu  
organizaţiile cele mai avansate în îmbunătăţirea serviciilor, operaţiilor sau gestiunea costurilor. 
RAPORTAREA LA STANDARDE ajută la identificarea unor rezultate mai bune şi a unor metode mai 
eficiente, care să fie încorporate în planul de îmbunătăţire. Practicile de management performant 
se referă la procesele, practicile şi sistemele identificate în organizaţiile publice şi private, care se 
desfăşoară la un nivel excepţional şi sunt general recunoscute ca îmbunătăţind performanţa şi 
eficienţa unei organizaţii într-un anumit domeniu. Puteţi aplica raportarea la standarde, la o mare 
varietate de procese cum sunt contabilitatea, serviciile de întreţinere, managementul lichidităţilor, 
instruirea şi controlul infracţionalităţii. Australia foloseşte la nivel local, în mod intensiv, 
raportarea la standarde. Canada pune accentul pe practicile de succes. 
 
Pentru analiza datelor este extrem de importantă nevoia de a explica ce vor releva datele sau 
comparaţiile. Devierile de la liniile de comparaţie, sarcini, standarde, perioade anterioare şi 
practici de succes, trebuie scoase în evidenţă şi explicate. Multe dintre acestea sunt, adesea, greu 
de înţeles şi pot să nu ducă la concluzii.  
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Dacă nu puteţi explica deviaţiile, înseamnă că datele au o valoare limitată. Reţineţi, datele vă 
spun ce este performanţa, nu de ce a apărut. Vor fi necesare o analiză suplimentară mai detaliată 
şi o evaluare a programului pentru diagnostificarea în continuare a problemelor şi aflarea 
soluţiilor. 
 
Întrebări privind datele 
 
 Se potrivesc datele cu indicatorii de performanţă? 

 Sunt datele prea greu de folosit? 

 Sunt datele prea greu de obţinut sau prea costisitoare? 

 Este nevoie să fie schimbaţi indicatorii de performanţă sau obiectivele? 

 Asigură datele nevoia de informaţii a utilizatorilor? 

 Este nevoie de o analiză mai detaliată pentru interpretarea datelor? 

 Sunt date suficiente pentru a explica deviaţiile? 
 
Indicaţii pentru analizarea datelor 
 

Raportarea la standarde – un proces în şapte paşi 
 

1. Identificaţi şi documentaţi procesul, pe care doriţi să-l raportaţi, la standarde şi determinaţi 
nivelele de performanţă în prezent. 

 
2. Studiaţi tendinţele industriei în domeniu şi literatura de specialitate în domeniu. Veţi găsi 

informaţii substanţiale legate de raportarea la standarde.  
 
3. Selectaţi organizaţiile portivite pentru comparaţie. 
 
4. Colectaţi date de la organizaţiile selectate prin chestionare şi interviuri. 
 
5. Comparaţi procesele şi elaboraţi recomandări şi un plan de acţiune. 
 
6. Faceţi comparaţii între zonele geografice şi între grupurile de clienţi, cum sunt vecinătăţile şi 

grupele de vârstă. Aceste comparaţii sunt foarte utile în compararea curăţeniei străzilor, ratei 
infracţionalităţii, facilităţilor pentru parcuri, calitatea apei şi starea şoselelor pe zone ale  
oraşului şi servicii de recreere pe grupe de vârstă. 

 
7. Faceţi comparaţii cu organizaţii private şi nonprofit care oferă servicii comparabile. Aceaste 

comparaţii pot constitui baza pentru luarea deciziilor cheie legate de  prestarea unui serviciu 
de către administraţia publică locală, contractarea sau privatizarea lui. Exemple de servicii 
comparabile sunt: procesarea datelor, colectarea datoriilor, statele de plată, întreţinerea 
drumurilor, colectarea deşeurilor solide şi serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. 
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 Elaboraţi un inventar de analiză. 

 Verificaţi precizia datelor. 

 Stabiliţi raportarea la standarde. 

 Prevedeţi consecinţele neintenţionate. 

 Luaţi în considerare factori incontrolabili, cum ar fi: populaţia, clima, condiţiile economice, 
caracteristicile clientului. 

 Explicaţi deviaţiile. 

 Efectuaţi analiza pe o perioadă de timp suficient de mare, pentru a lua în considerare 
fluctuaţiile.  

 Nu luaţi în considerare şi nu înlocuiţi datele care fluctuează fără cauze aparente sau sunt 
inprecise. 

 Stabiliţi un reper. 

 Aveţi grijă la valorile medii şi la stasticile generale. 

 Recunoaşteţi limitele datelor atunci când interpretaţi rezultatele. 

 Aşteptaţi-vă la greşeli, informaţii greşite sau înţelegeri eronate. 

 Încurajaţi un dialog privind concluziile analizei şi stabiliţi o metodă de rezolvare a 
dezacordurilor. 

 
Raportarea 
 
Odată terminate colectarea şi analiza datelor, se pregătesc rapoartele de performanţă. Informaţiile 
pot fi bune, dar fără de folos dacă nimeni nu înţelege ce înseamnă ele. Informaţiile bune sunt 
inutile dacă semnificaţia lor nu poate fi înţeleasă. De aceea, este important ca informaţiile să fie 
prezentate astfel încât să fie uşor de înţeles, să permită comparaţiile, să satisfacă nevoia de 
informaţii a utilizatorilor şi să-i ajute la formularea unor concluzii relevante. Sistemul de 
raportare trebuie să arate care sunt aşteptările, ce s-a întâmplat de fapt şi să explice diferenţele. 
 
Formatul rapoartelor variază şi în funcţie de gradul de detaliere dorit de beneficiar. Managerii de 
program vor cere informaţii detaliate despre intrări, ieşiri, rezultate şi eficienţă. Pentru 
conducătorii instituţiei şi pentru aleşii locali este mai potrivit un format aparte, care să raporteze, 
doar, dacă situaţia actuală este deasupra sau sub aşteptări, într-un anumit procentaj sau valoare. 
Rapoartele pentru cetăţeni pot oferi informaţii mai concentrate, privind rezultatele, eficienţa şi 
schimbările apărute în prezent în performanţă, faţă de perioada anterioară, şi în comparaţie cu 
aşteptările. Rapoartele trebuie să ofere cititorului o imagine de ansamblu asupra performanţei şi 
să constituie un suport pentru evaluarea serviciilor şi a acelora care le prestează. Ar trebui 
consultate diferite grupuri de utilizatori, pentru elaborarea formatelor de raportare şi la analiza 
utilităţii rapoartelor.  
 
Rapoartele folosesc, în mod intensiv, grafice, diagrame, fotografii, hărţi şi tabele care oferă date 
comparative. Hărţile sunt valoroase în prezentarea informaţiilor, cum ar fi acelea despre starea de 
curăţenie a străzilor sau rata infracţionalităţii pe zone geografice. Graficele şi diagramele arată 
clar tendinţele. Graficele în culori sunt utile în rapoartele de performanţă pentru cetăţeni, care 
adesea sunt prezentate sub forma suplimentelor la ziare sau la buletinele informative. 
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Caracteristicile rapoartelor eficace 
 
 Comparaţi rezultatele planificate cu cele realizate. 

 Descrieţi activitatea, misiunea şi obiectivele. 

 Arătaţi tendinţele faţă de perioadele precedente. 

 Prezentaţi un set de măsuri cheie pentru fiecare obiectiv principal. 

 Subliniaţi diferenţele. 

 Explicaţi sub formă narativă cauzele diferenţelor. 

 Descrieţi acţiunile de îmbunătăţire sau de corectare care trebuie întreprinse. 
 
La elaborarea raportului, trebuie acordată o atenţie deosebită informaţiilor explicative prezentate 
sub formă narativă. Aceste informaţii trebuie să explice motivele diferenţelor, factorii care 
afectează rezultatele şi limitele calităţii datelor. Trebuie identificaţi factorii asupra cărora 
instituţia nu are sau are un control limitat. Trebuie notate schimbările apărute în definirea datelor, 
în unităţile de măsură şi în metodele de colectare. În final, trebuie descrise acţiunilei propuse 
pentru îmbunătăţire, precum şi orice obstacol care ar putea sta în calea îmbunătăţirii. 
 
Când elaboraţi partea explicativă a raportului puneţi-vă următoarele întrebări: 
 
 Obiectivele sunt în continuare adecvate? 

 În ce măsură au fost atinse obiectivele?  

 De ce  activitatea de îmbunătăţire a performanţei merge prost sau stagnează?  

 Serviciul este competitiv? 

 Ar putea fi serviciul să fie mai bine prestat, într-o altă variantă?  

 Ar putea fi serviciul oprit, făcut să funcţioneze discontinuu sau modificat? 

 Resursele sunt utilizate optim? 

 Sunt satisfăcute necesităţile de servicii ale clientului? 

 Ce beneficii secundare sau consecinţe adverse, neintenţionate, pot să apară? 
 
Frecvenţa cu care se face raportarea trebuie să fie analizată şi depinde de beneficiar. Rapoartele 
lunare sunt, de obicei, necesare personalului executiv. Rapoartele cu frecvenţă mai mare pot fi 
necesare acolo unde pot să apară creşteri de venituri sau de costuri, într-o scurtă perioadă de timp. 
Rapoartele trimestriale sau semestriale sunt, în general, suficiente pentru conducătorii instituţiei 
şi pentru aleşii locali.  
 
MODELUL E - RAPORTUL DE PERFORMANŢĂ este un formular care poate fi folosit la elaborarea unui 
raport sau, pur şi simplu, ca raport intern. Rapoartele pentru cetăţeni sunt, de obicei, anuale. Este 
important ca rapoartele să fie emise prompt, la câteva zile după scurgerea perioadei raportate, 
pentru ca utilizatorul să întreprindă acţiunile de corectare corespunzătoare.  
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Pe lângă rapoartele de performanţă, datele despre performanţă sunt folosite pe scară largă în 
bugete, planuri strategice şi operaţionale, audit de performanţă, evaluări de program, rapoarte 
financiare anuale, evalări ale performanţei, buletine informative pentru cetăţeni, comunicate de 
presă şi rapoarte speciale de management. Este foarte bine să se conecteze rapoartele de 
performanţă cu acelea financiare în bugetele anuale şi cu rapoartele financiare anuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model E - Raport de performanţă 
Compartimentul                      Direcţia / Programul                                                  Data 
 
Obiective de performanţă 
 
 
Indicatori Anul precedent 

Sarcina   Prezent   Diferenţe 
Luna în curs 

Sarcina   Prezent   Diferenţe 
An current 

Sarcina   Prezent   Diferenţe 
Ieşiri 
 
 
Rezultate 
 
 
Eficienţă   
 
 
 

         

Resurse     An          An 
              Precedent   curent 
Buget  
 

  

Poziţii 
 

  

Explicarea diferenţelor şu acţiuni de corectare propuse 

Inventarul elementelor de evaluare a rapoartelor de performanţă 

⎯ Sunt informaţiile prezentate la timp, cuprinzător, precis şi accesibil? 
⎯ Raportul este uşor de înţeles pentru utilizator?  
⎯ Foloseşte raportul grafica în mod creativ? 
⎯ Formularele satisfac necesarul de informaţii al diferiţilor utilizatori? 
⎯ Sunt subliniate abaterile / diferenţele? 
⎯ Există o prezentare narativă a informaţiilor explicative?  
⎯ Este relevat aspectul contabil? 
⎯ Este oferit un plan de îmbunătăţire? 
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Etapa a 10-a: Monitorizarea şi evaluarea 
 
Integritatea unui sistem de măsurare a performanţei depinde de monitorizarea strictă şi de 
reglarea fină a acţiunilor de corectare posibile. Măsurarea performanţei este un proces continuu şi 
evolutiv care necesită o permanentă verificare a performanţei sub aspectele preciziei, îndplinirii şi 
utilităţii. 
 
Verificarea independentă a datelor creşte credibilitatea. De aceea, auditul independent periodic al 
sistemului este la fel de esenţial ca şi auditul financiar final. În Marea Britanie, Comisia de Audit 
pentru Autorităţile Locale monitorizează performanţele programelor autorităţilor locale prin 
auditul de tip valoare pentru bani. Administraţiile locale din Statele Unite ale Americii folosesc 
auditori aleşi, auditori interni şi auditori independenţi externi pentru a face auditul performanţei şi 
pentru a verifica datele de performanţă. 
 
Monitorizarea strictă oferă obiective reformulate, unităţi de măsură, sarcini de performanţă, 
proceduri de colectare, formate de raportare şi planuri de îmbunătăţire, ca răspuns la problemele 
identificate şi la condiţiile schimbătoare. Problemele tipice constau în obiective nerealiste, unităţi 
de măsură care nu se pot aplica, date imprecise sau incomplete, rapoarte care nu răspund nevoilor 
utilizatorilor şi planuri de îmbunătăţire deficitare. Evaluările continue şi competente previn 
subminarea procesului prin informaţii distorsionate sau aleatorii. 
 
Procesul de monitorizare trebuie să implice personalul executiv, utilizatorii rapoartelor şi clienţii, 
care trebuie contactaţi frecvent pentru a se determina nivelul lor de satisfacţie faţă de sistem. La 
evaluarea sistemului, folosiţi declaraţiile privind misiunea, scopul şi obiectivele, feedback-ul 
clienţilor, tendinţele trecute, date comparative şi observaţii din analiza colectării şi tehnicile de 
raportare. 

Moment de reflecţie 

Gândiţi-vă să stabiliţi un sistem de raportare a performanţei pentru unul dintre programele 
dumneavoastră. Ce date veţi folosi pentru a vă urmări obiectivele? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Moment de reflecţie 
 
Ce fel de sistem aţi folosi pentru a evalua eficacitatea măsurării performanţei în organizaţia 
voastră? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Ar include, aceasta, verificări din afară? Cum aţi creea condiţii pentru a vă asigura că datele de 
evaluare sunt folosite pentru a se face corecţii necesare sistemului? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Obstacole 
 
Măsurarea performanţei poate fi un proces consumator de timp, dificil şi costisitor. Câteva 
obstacole sunt frecvent întâlnite în aplicarea sistemului de măsurare a performanţei. 
 
Rezistenţa conducerii 
 
Echipa de conducere a instituţiei poate fi îngrijorată de faptul că aleşii locali, cetăţenii şi mass 
media vor folosi informaţia pentru a-i face răspunzători de rezultatele asupra cărora ei nu au 
control. Managerii se tem că informaţia va fi greşit interpretată şi va fi folosită pentru a-i 
învinovăţi şi a retrage resursele, în vederea reducerii costurilor. Echipa de conducere ar putea 
considera că măsurarea performanţei este un alt moft trecător sau un exerciţiu de genul „a face să 
funcţioneze”, din care nu se obţine nici un beneficiu. Rezistenţa poate genera un comportament 
contraproductiv, cum ar fi monopolizarea sau falsificarea informaţiei, care ar avea un efect 
distructiv asupra colectării şi raportării datelor. 
 
Rezistenţa conducerii poate fi redusă sau eliminată printr-o orientare corespunzătoare, prin 
perfecţionare, prin implicare extinsă în proiectare şi implementare şi prin stimulente pentru a 
folosi date de performanţă. Aceste faze trebuie susţinute cu resurse adecvate, asistenţă tehnică şi  
analiza continuă a rezultatelor obţinute. Măsurarea performanţei ar trebui introdusă în domeniile 
de activitate care sunt, în general, privite ca fiind bine conduse. Ar trebui pusă la dispoziţia 
acestor compartimente o procedură pentru rezolvarea disputelor privind interpretarea datelor. 
Orice dovadă a faptului că măsurarea performanţei a îmbunătăţit modul de a conduce, practicileşi 
relaţiile de muncă, din interiorul şi din afara locului de muncă, ar trebui făcute publice şi 
sărbătorite.   
 
Rezistenţa angajatului 
 
Angajaţii se simt ameninţaţi de măsurarea performanţelor. Ei îi percep negativ consecinţele şi 
sunt sceptici în ceea ce priveşte valoarea şi utilitatea ei. Adesea, angajaţii consideră măsurarea 
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performanţei ca o scuză pentru reducerile de personal, creşterea încărcării muncii şi impunerea 
unor standarde, norme sau reguli de lucru nerezonabile.  
 
Măsurarea performanţelor, uneori, este considerată de angajaţi ca o modalitate prin care 
conducerea îi pedepseşte, pentru că nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu. Rezistenţa 
angajatului, bazată pe informaţii eronate de acest gen, poate fi prevenită prin orientarea şi 
perfecţionarea profesională. Implicarea angajaţilor şi a instituţiei în proiectare şi implementare şi 
participarea în programul de recompensare ajută la eliminarea temerilor privind pierderea locului 
de muncă şi efectele contrare datorate aplicării standardelor. Întâlnirile neoficiale şi informările 
pe parcurs, prin buletine informative, îi ajută pe angajaţi să se menţină informaţi în legătură cu 
beneficiile măsurării. Managerii trebuie să monitorizeze permanent sistemul, pentru a fi siguri că 
este aplicat corect, echitabil şi fără nici o posibilitate de favoritism. 
 
Rezistenţa politică 
 
Aleşii locali sunt, adesa, mai interesaţi de intrări, decât de rezultate. Ei s-ar putea împotrivi acelor 
informaţii, provenind din  măsurarea performanţelor, care arată că programele lor preferate nu 
funcţionează. Există, de asemenea, temerea că informaţia va fi folosită într-un mod negativ, de 
opozanţii politici. În plus, aleşii ar putea fi îngrijoraţi de faptul că îmbunătăţirile care trebuie 
aduse serviciilor, rezultând din măsurarea performanţei, nu sunt fezabile din punct de vedere 
politic. Aleşii sunt, de asemenea, conştienţi că datele măsurării pot fi manipulate de către 
personalul executiv sau folosite de cetăţeni pentru cauze pur politice. 
 
Sprijinul politic al aleşilor locali poate fi câştigat implicându-i în proces, cât mai devreme. 
Aceştia trebuie să fie informaţi despre avantajele măsurării performanţei şi despre modul în care 
ei pot folosi informaţia, pentru a îmbunătăţi calitatea şi corectitudinea politică a deciziilor care 
trebuie luate. Aleşii trebuie să fie întrebaţi ce tipuri de informaţii doresc. Ei trebuie să primească 
rezultatele măsurării şi informaţii asupra stadiului planurilor de îmbunătăţire, într-o formă uşor de 
înţeles, dar fără a fi simplistă. Ei trebuie să fie întrebaţi, din când în când, dacă informaţia pe care 
o primesc este folositoare şi dacă doresc să se schimbe ceva.  
 
Lipsa resurselor 
 
Un obstacol substanţial îl poate constitui lipsa personalului, a timpului, a fondurilor şi a 
tehnologiei de informare necesare analizei, pentru a aplica un sistem de măsuare a performanţei. 
Instalarea unui sistem cuprinzător poate dura trei până la cinci ani. Capacitatea de procesare şi de 
analiză a informaţiilor este esenţială. Costul va fi în funcţie abordarea locală sau de folosirea unui 
consultant din afară, de nevoile de instruire şi de cât de repede trebuie aplicat sistemul. 
 
Obstacolele legate de resurse pot fi reduse prin perfecţionarea personalului la locul de muncă, 
pornind cu un proiect pilot şi folosind cât mai multe date disponibile. Nu reinventaţi roata! 
Învăţaţi din experienţa acelora care au elaborat sisteme reuşite. 
 
Limitări ale datelor 
 
Lipsa informaţiei poate constitui un obstacol major. Datele comparative şi standardele de 
performanţă privind istoricul, costurile, raportul ore-angajaţi, s-ar putea să nu fie fie disponibile 
sau fie prost organizate. Nu este ceva neobişnuit ca datele referitoare la costurile pe unitatea de 
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produs să nu fie disponibile la nivelul activităţii. Colectarea datelor poate implica costuri 
substanţiale. Este posibil ca obiectivele să nu fi fost stabilite sau să fie nerealiste sau 
contradictorii. Pe de altă parte, există posibilitatea ca prea multe date să fie împrăştiate în diferite 
surse, care nu sunt uşor accesibile. 
 
Problemele legate de date pot fi minimalizate printr-o selecţie atentă a serviciilor care trebuie 
măsurate, folosirea datelor disponibile şi iniţierea sistemului gradual, pornind de la un program 
pilot. Ar putea fi utilă modificarea sistemului contabil pentru colectarea datelor privind o anumită 
activitate, precum şi fundamentarea pe centre de cost Ar fi, de asemenea, utile: folosirea analizei 
costurilor pe baza contabilităţii de angajament, identificarea costurilor şi analiza costurilor pe 
activităţi. Sistemul ordinelor de lucru reprezintă o altă metodă de acumulare a unor relevante date 
de măsură. Folosirea eficace a tehnologiei informatice va înlesni acest proces. 
 
Aşteptări nerealiste 
 
Sistemele de măsurare a performanţei, adesea, eşuează din cauza aşteptărilor nerealiste. Aleşii 
locali consideră măsurarea perfermonţei ca un leac universal. Ei sunt tentaţi să creadă că sistemul 
oferă rezultatele peste noapte şi că le rezolvă toate problemele. Trebuie să recunoşteţi limitele 
măsurării performanţei, printre care se enumeră şi următoarele, care sunt cele mai obişnuite:  
 
 Se poate întâmpla ca rezultatele să apară la mult timp după perioada de măsurare, făcându-i pe 

manageri să creadă că au dat greş, atunci când reuşita este, de fapt, aproape. 
 Măsurarea nu indică măsura în care rezultatele raportate se datorează eforturilor instituţiei sau 

altor factori externi. 
 Nu se poate cunoaşte exact care este relaţia între un serviciu şi impactul lui asupra comunităţii. 
 Nu toate serviciile sunt uşor de măsurat. 
 Indicatorii folosiţi s-ar putea să nu fie cele mai relevante unităţi de măsură ale îndeplinirii unui 

obiectiv. 
 Obiectivele, în sine, pot fi nerealiste. 
 Măsurarea poate produce avantaje pe termen scurt, care pot încetini progresul către rezultatul 

dorit, cum ar fi folosirea exagerată a unei resurse limitate pentru a obţine o soluţie rapidă la o 
problemă relativ nesemnificativă. 

 În mod greşit, se aşteaptă ca măsurarea, uneori, să furnizeze toate informaţiile necesare pentru 
formularea şi evaluarea unei politici.   

 
Măsurarea performanţei doar identifică problemele şi momentul în care apar. Nu explică de ce 
performanţa este la nivelul raportat sau cum poate fi îmbunătăţită. Procesul de măsurare este 
separat de procesul de evaluare. Doar măsurarea, în sine, nu certifică obţinerea 100 % a 
rezultatului serviciului.  
 
Nu există nici un reper minimal, în raport cu care să se măsoare beneficiul relativ al unui serviciu 
pentru comunitate. Pentru a reuşi, aşteptările trebuie să fie rezonabile şi să vă asiguraţi că fiecare 
dintre cei implicaţi este conştient de limitările măsurării. Trebuie să existe sau să fie dezvoltată 
capacitatea de analiză pentru a evalua de ce performanţa se îmbunătăţeşte, se înrăutăţeşte sau 
rămâne constantă. Ar trebui elaborate mai multe unităţi de măsură, iar obiectivele, indicatorii şi 
activităţile de îmbunătăţire să fie modificate corespunzător. Realismul dictează iniţierea măsurării 
performanţei în domeniile care pot fi  măsurate. Cele mai indicate ar fi serviciile care prezintă cea 
mai mare nevoie de îmbunătăţire, din punctul de vedere al costurilor, al calităţii şi al oportunităţii. 
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Este bine să vă reamintim faptul că nu doar tehnicile, ci şi factorii umani şi cei legaţi de strategia 
şi cultura organizaţiei fac ca măsurarea performanţei să fie o reuşită. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment de reflexie: 
 

Ce obstacole anticipaţi în aplicarea măsurării performanţei, în organizaţia dumneavoastră, şi cum 
le puteţi învinge? 
 
Obstacol _______________________________________________________________________ 
 
Cum poate fi depăşit? ____________________________________________________________ 
 
Obstacol _______________________________________________________________________ 
 
Cum poate fi depăşit? ____________________________________________________________ 
 
Obstacol _______________________________________________________________________ 
 
Cum poate fi depăşit? ____________________________________________________________ 
 
Obstacol _______________________________________________________________________ 
 
Cum poate fi depăşit? ____________________________________________________________ 
 
Obstacol _______________________________________________________________________ 
 
Cum poate fi depăşit? ____________________________________________________________ 
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Idei principale 
 
Vă prezentăm, mai jos, câteva sfaturi din experienţa instituţiilor publice, care au aplicat cu succes 
măsurarea performanţei: 
 
 Căutaţi sprijinul puternic, vizibil şi susţinut din partea aleşilor publici şi a echipei de conducere. 

 Implicaţi aleşii publici, echipa de conducere, angajaţii şi consumatorii în proiectare şi în 
aplicare. Determinaţi nevoile lor de informare şi ţineţi-i informaţi. Definiţi clar scopul 
măsurării performanţei. 

 Nu reinventaţi roata! Folosiţi volumul mare de cunoştinţe şi experienţe ale altor administraţii, 
disponibil prin literatura de specialitate şi prin contactele personale. 

 Furnizaţi, în mod continuu, orientarea şi perfecţionarea profesională, asistenţa tehnică şi 
resursele corespunzătoare. 

 Gândiţi pe termen lung! Măsurarea performanţei este un proces repetitiv, de tip încercare-
eroare-continuare, necesitând timp pentru a dezvolta expertiza şi reglarea fină. 

 Introduceţi progresiv măsurarea performanţei. Concentraţi-vă asupra activităţilor uşor 
cuantificabile, care sunt importante din punct de vedere strategic, obţineţi nivelul de valoare 
solicitat de consumator şi prezentaţi o sursă de serioase consecinţe nefavorabile, dacă 
performanţa nu este atinsă în mod eficient. 

 Elaboraţi unităţi de măsură în concordanţă cu declaraţiile privind misiunea, scopul şi 
obiectivele serviciului.  

 Limitaţi numărul unităţilor de măsură la câteva esenţiale, ca surse de informaţii pentru luarea 
deciziei. 

 Elaboraţi un set de unităţi de măsură, incluzând intrările, ieşirile, eficienţa şi rezultatele care 
corespund mai multor priorităţi şi dau o imagine completă a performanţei. 

 Stabiliţi proceduri uşor de urmărit de către utilizator, pentru colectarea şi raportarea datelor.  

 Stabiliţi  responsabilitatea pentru rezultatele performanţei. 

 Organizaţi auditul, pentru a vă asigura că datele de performanţă sunt complete, precise şi 
credibile. 

 Publicaţi rezultatele măsurării performanţei, atât în interiorul cât şi în afara instituţiei. 

 Instituţionalizaţi măsurarea performanţei prin includerea ei în planificare, în elaborarea 
bugetului, în raportările financiare şi în managementul şi evaluarea programelor. 

 Elaboraţi planuri de îmbunătăţire a serviciilor, concentrate pe îmbunătăţirea continuă pe 
termen lung, şi stabiliţi ţintele performanţei. 

 Stabiliţi un sistem de raportare, care să  reflecte nevoile utilizatorilor, să permită comparaţiile, 
să evidenţieze diferenţele şi să cuprindă explicaţiile narative. 

 Măsuraţi performanţa individuală şi de grup şi concentraţi-vă asupra rezultatelor pe termen 
scurt, mediu şi lung.  

 Concentraţi-vă eforturile spre un climat şi o cultură a organizaţiei care să accepte schimbarea 
şi să asigure managerilor stimulente şi resurse, pentru a se concentra asupra rezultatelor. 
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 Nu aşteptaţi miracole! Fiţi rabdători şi toleranţi cu greşelile. Anticipaţi confuzia, refuzul, 

neîncrederea şi rezistenţa. 
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MODELUL  A  - Măsurarea performanţei 
Evaluarea  gradului de pregătire a organizaţiei 

 
Da Nu  Criterii de evaluare 

 
__ 

 
__ 1. Aleşii publici sunt hotărâţi să aplice măsurarea performanţei, vor sprijini sistemul 

principial şi financiar şi vor folosi informaţiile în elaborarea politicilor.  
 
 

__ 

 
 

__ 

2. Conducerea este hotărâtă să aplice măsurarea performanţei, va sprijini activitatea cu 
resurse adecvate de personal şi financiare, şi va folosi informaţiile în luarea 
deciziilor şi în conducere. 

 
__ 

 
__ 3. Organizaţiile şi angajaţii lor sunt receptivi la măsurarea performanţei şi vor susţine 

activitatea. 
 

__ 
 

__ 4. Aleşii publici şi conducerea executivă depun eforturi pentru a fi obiectivi şi a lua 
decizii bazate pe fapte. 

 
__ 

 
__ 5. Aleşii publici şi conducerea executivă sunt pregătiţi să acţioneze corectiv pentru 

soluţionarea problemelor de performanţă, identificate prin măsurarea performanţei 
 

__ 
 

__ 6. Aleşii publici şi conducerea executivă lucrează bine împreună şi au o relaţie bazată 
pe un înalt nivel al încrederii. 

 
__ 

 
__ 7. Municipalitatea are un personal specializat în analiză şi cu o capacitate de analiză 

corespunzătoare. 
 

__ 
 

__ 8. Sistemele de contabilitate, de elaborare a bugetelor şi de informaţii pentru 
management sunt capabile să susţină măsurarea performanţei. 

__ __ 9. Municipalitatea se angajează în procesul strategic şi  de planificare a execuţiei.  
__ __ 10. Sunt în derulare activităţi de colectare a datelor  şi de măsurare.  

 
__ 

 
__ 11. Aleşii publici şi conducerea executivă sprijină raportarea publică şi feedback-ul 

consumatorilor. 
 

__ 
 

__ 12. Alşii publici şi conducerea executivă sunt dispuşi să aplice noile sisteme şi tehnici 
de management. 

 
Un număr substanţial de răspunsuri „NU” ar sugera o precauţie în adoptarea unui sistem de 
măsurare a performanţei, datorită riscului unui eşec. Mai degrabă, ar trebui să se determine care 
sunt nevoile şi ce ar trebui făcut pentru a schimba răspunsurile negative în răspunsuri afirmative. 
Iată câteva strategii: 

• Organizaţi un atelier de lucru pentru aleşii publici şi managerii executivi, pentru a explora 
împreună posibilitatea elaborării şi a aplicării măsurării performanţei.  

• Organizaţi ateliere pentru calificarea tehnică în domeniul măsurării performanţei. 

• Furnizaţi informaţii din experienţa autorităţilor locale care au aplicat cu succes măsurarea 
execuţiei. 

• Stabiliţi o comisie mixtă, angajaţi-conducere, pentru a studia fezabilitatea aplicării procesului 
de măsurare a performanţei. 

• Începeţi  planificarea strategică, care conduce la aplicarea unui proiect pilot de măsurare a 
performanţei. 
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MODELUL B – Măsuri (indicator) de ieşire  
 
Servicii tehnice 

 Netezirea (rugozitatea) şoselei, determinată cu un măsurător de denivelare. 

 Indicatori de deteriorare ai trotuarului, importanţi în întreţinerea acestuia, măsuraţi cu 
mijloace vizuale. 

 Procentajul de străzi considerate ca fiind acceptabil de curate. 

 Gradul mediu de satisfacere a clientului. 

 Procentajul de zile în care sunt respectate standardele ecologice. 
 
Parcuri şi servicii de recreere  

 Procentajul de utilizatori care consideră serviciile prestate ca fiind satisfăcătoare sau 
nesatisfăcătoare. 

 Procentajul de populaţie care locuieşte, sau nu locuieşte, la o distanţă de 15 – 30 de 
minute de un parc sau de o zonă destinată recreerii. 

 Numărul şi procentul actelor de vandalism ale căror pagube au fost recuperate în maxim 
3 zile de la primirea ordinului scris de muncă. 

 Procentajul mijloacelor speciale care indică faptul că vizitatorii sunt satisfăcuţi de 
gradul de întreţinere a parcului. 

 Procentajul zonelor cu gazon, măsurate prin mijloace vizuale de stabilire adecvată a 
standardelor de calitate. 

 
Servicii de prevenire a incendiilor 

 Procentul de cetăţeni care consideră performanţa acestui serviciu ca fiind satisfăcătoare. 

 Costul actual al pierderilor datorate incendiilor. 

 Timpul mediu de reacţie la incendiu, sub 5 minute. 

 Timpul mediu de control al incendiului. 

 Procentajul de incendii care pot fi prevenite prin inspecţie prealabilă, sau printr-o 
educaţie adecvată. 

 
Dezvoltare economică 

 Numărul şi procentajul de firme care primesc o asistenţă benefică în domeniul lor de 
activitate. 

 Cuantumul de venituri locale, care se datorează taxelor plătite de firmele asistate din 
cadrul comunităţii. 

 Procentajul de debitori care sunt în incapacitate de plată la ora actuală. 

 Procentajul de clienţi care consideră că timpul în care se procesează cererile lor de 
împrumuturi este potrivit. 
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 Procentajul de firme situate în altă comunitate, din motive ce ţin, într-o oarecare măsură, 

de sfaturile agenţiei de asistenţă. 
 
Servicii financiare 

 Procentajul de facturi plătite într-un interval de 30 zile. 

 Procentajul de operaţiuni contabile ce decurg cu o eroare mai mică de 5 %. 

 Procentajul conturilor de încasări ce trebuie primite în 30 de zile. 

 Procentajul de rapoarte bugetare lunare completate în 5 zile de la terminarea perioadei 
aferente. 

 Procentul de departamente ce consideră serviciul prestat ca fiind excelent, bun sau slab. 
 
Servicii informatice 

 Procentul de timp în care sistemul este inoperabil. 

 Procentul de timp în care termenele limită nu sunt respectate. 

 Timpul mediu de întoarcere. 

 Timpul mediu de a răspunde la plângeri. 

 Procentul de departamente ce consideră serviciul prestat ca fiind excelent, bun sau slab. 
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MODELUL (formularul) C – Fişa Indicatorilor de Performanţă 

Serviciul  

Obiective 
 
 
 
Indicatori potenţiali 
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Date 

Puncte tari 

Indicatori selectaţi 
 
 
 
 
 
 

 

Puncte slabe 
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MODELUL  D – Inventarul de Evaluare 

pentru Sistemul de Măsurare a Performanţei 

1. A fost elaborat un plan strategic, ulterior revizuit şi actualizat în mod regulat?  

2. A fost pregătită declaraţia privind misiunea, scopurile şi obiectivele orientate spre rezultate  
şi raportate la planul strategic?  

3. Au fost stabiliţi indicatorii de intrare, de ieşire, de rezultate şi de eficienţă? 

4. Sunt standardizate ieşirile şi rezultatele conform obiectivelor, sarcinilor de performanţă, 
etaloanelor şi alternativelor de furnizare? 

5. Sunt rapoartele de performanţă pregătite la timp şi conţin informaţii comparative, variate şi 
explicative? 

6. Informaţiile despre performanţă îndeplinesc nevoile factorilor interesaţi (aleşi, echipa de 
conducere, angajaţi, public, alţi utilizatori), prin furnizarea unor informaţii inteligibile, 
precise, relevante şi folositoare? 

7. Sistemul este monitorizat în mod permanent şi supus controlului financiar, pentru a asigura 
integritatea, exactitatea şi siguranţa datelor? 

8. Ce îmbunătăţiri de performanţă (furnizarea serviciului, satisfacţia consumatorului, 
reducerea costurilor) au rezultat din acest sistem? 

9. Ce acţiuni au fost întreprinse pentru a îmbunătăţi şi perfecţiona sistemul? 

10. Este sistemul armonizat cu planificarea, bugetarea, managementul performanţei, 
managementul financiar şi cu sistemele informaţionale de management? 

11. Ce procent din municipalitate este acoperit prin acest sistem? 

12. Cum apreciază acest sistem aleşii locali, managerii, angajaţii şi consumatorii? 
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GLOSAR 
 
 
EVALUAREA COMPARATĂ Procedura de măsurare a performanţei activităţii unei organizaţii prin 

comparare cu cele mai bune organizaţii, în scopul de a îmbunătăţi 
serviciile, operaţiunile şi preţurile. 

INDICATORI DE MĂSURARE A 
PERFORMANŢELOR  

Cuantifică resursele folosite, serviciile furnizate, precum şi rezultatele şi 
costurile acestora. Sunt folosiţi pentru a determina în ce măsură sunt 
atinse obiectivele propuse. 

SISTEM DE MĂSURARE A 
PERFORMANŢELOR  

Ansamblu de activităţi şi proceduri pentru determinarea eficienţei şi 
eficacităţii în prestarea unui serviciu public şi în atingerea obiectivului 
pentru care a fost creat. 

 

MODEL E - Raport de performanţă 
Compartimentul                                             Direcţia / Programul                                                  Data 

Obiective de performanţă 
 
 
Indicatori Anul precedent 

Sarcina   Prezent   Diferenţe 
Luna în curs 

Sarcina   Prezent   Diferenţe 
An current 

Sarcina   Prezent   Diferenţe 

Ieşiri 
 
 
Rezultate 
 
 
Eficienţă   
 
 
 

         

Resurse     An          An 
              Precedent   curent 
Buget  
 

  

Poziţii 
 

  

Explicarea diferenţelor şu acţiuni de corectare propuse 

 


