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Introducere

Există în fiecare ţară autorităţi publice locale care ating înalte standarde în anumite domenii de 
activitate, au realizări deosebite şi dau dovadă de iniţiativă şi dedicaţie în efortul lor prin aplicarea 
abordării bazate pe management performant şi eficienţă administrativă. Aceste bune practici pot şi 
trebuie identificate şi împărtăşite altor autorităţi publice locale, învăţând unii de la alţii, de la experţi 
şi practicieni, de la parteneri la parteneri ceea ce în principiu reprezintă esenţa proiectului 
transfrontalier “Management performant şi eficienţă administrativă”. Proiectul este o iniţiativă a 
Consiliului raional Soroca, susţinut financiar de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional 
Comun România -  Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, implementat în perioada martie 2011- 
martie 2012 în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi, România şi Asociaţia Obştească „Business 
Consulting Institute” din Republica Moldova.

Fiind la etapa finală de implementare, putem constata că prin obiectivele şi activităţile realizate 
proiectul a contribuit enorm la cunoaşterea tendinţelor şi abordărilor actuale în domeniul 
managementului performant şi eficienţei administrative. Impactul proiectului încă urmează a fi 
evaluat. Totodată, la această etapă, putem constata cu certitudine că proiectul şi-a adus contribuţia 
la:

❖ Creşterea nivelului de pregătire profesională a funcţionarilor publici în domeniul 
managementului public cu efecte multiplicatoare ulterioare pentru raionul Soroca şi 
comunităţile care sunt în componenţa raionului.

❖ Dezvoltarea capacităţilor pentru un proces de dezvoltare durabilă a raionului Soroca prin 
transferul de experienţă şi bune practici în domeniul managementului administrativ de la 
Consiliul Judeţean Iaşi; (transferul de bune practici transfrontalier dintre o autoritate publica 
a unui stat membru al Uniunii Europene si Republica Moldova).

❖ Creşterea calităţii prestării anumitor servicii publice de către o autoritate publică locală care 
are responsabilitatea de a gestiona procesul de dezvoltare economică, socială şi culturală pe 
teritoriul cel administrează;

❖ Intensificarea contactelor şi consolidarea cooperării transfrontaliere între partenerii 
proiectului din România şi Republica Moldova în urma activităţilor comune: training, 
informare, activitate comună a persoanelor implicate, vizite de studiu şi schimb de 
experienţă, stagieri, activităţi promoţionale comune ş.a..

Prezentul ghid a fost elaborat conform materialelor prezentate în cadrul seminarelor de instruire, 
desfăşurate în octombrie 2011, fiind conceput pe bază de întrebări şi răspunsuri pentru a servi 
reprezentanţilor autorităţilor locale -  funcţionarilor publici şi consilierilor locali ca un instrument 
de lucru şi sursă de inspiraţie pentru cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea unor instrumente de bună 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice. De asemenea, Ghidul propune descrieri ale bunelor 
practici ale Consiliului judeţean Iaşi în organizarea şi administrarea unor servicii similare. În acest 
fel, se aşteaptă ca Ghidul să devină un îndrumar şi manual operaţional pentru funcţionarii publici din 
cadrul Consiliilor raionale Soroca, Floreşti şi Drochia şi nu numai.

Fiind conştienţi de faptul că este imposibil de a cuprinde într-un astfel de Ghid toate detaliile 
managementului resurselor umane, auditului intern, managementului proiectelor şi managementului 
calităţii, am dori ca acest ghid să stimuleze interesul funcţionarilor publici locali de a studia şi, 
posibil, implementa multe din aspecte prezentate în acest Ghid.



1 Managementul Resurselor Umane

1.1 Ce este Managementul Resurselor Umane?

?E
Managementul resurselor umane reprezintă un ansamblu de activităţi, 
generale şi specifice, privind atragerea, menţinerea, utilizarea şi motivarea cât 
mai eficientă a resurselor umane din cadrul unei organizaţii în vederea 
realizării obiectivelor acesteia. Prin urmare, managementul resurselor umane 
are ca obiect de studiu activitatea umană, atât din cadrul organizaţiei, cît şi 
din exteriorul acesteia.

Elaborarea şi implementarea unei politici de personal de către autorităţile 
administraţiei publice locale reprezintă un instrument eficient de soluţionare a 

multiplelor probleme ale personalului angajat în structurile administraţiei publice. Direcţiile 
principale de interes pentru acest domeniu sunt:

• Analiza ştiinţifică a necesităţii de cadre administrative;
• Angajarea în serviciu pe bază de profesionalism;
• Crearea unui sistem ştiinţific fundamentat de formare şi dezvoltare a cadrelor;
• Promovarea cadrelor pe scara ierarhică în conformitate cu meritul profesional şi cu 

salarizarea respectivă;
• Ridicarea nivelului de funcţionare a deciziilor în politica de cadre;
• Promovarea lucrătorilor tineri şi capabili.

1.2 Care sunt funcţiile Serviciului MRU în cadrul APL?

Funcţiile Serviciului MRU sunt:
• funcţia de asigurare - desemnează ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul departamentului 

de resurse umane în scopul asigurării cu resurse umane necesare, atât cantitativ cât şi calitativ, 
pentru buna desfăşurare a activităţii organizaţiei şi realizării obiectivelor propuse.

Asigurarea cu resurse umane cuprinde mai multe atribuţii şi sarcini:
❖ planifică necesarul de resurse umane, cantitativ şi calitativ, pe posturi, meserii, profesii, 

nivele de calificare etc.;
❖ elaborează strategii de planificare a resurselor umane pe perioade îndelungate de timp, 

ţinând seama de evoluţia situaţiei demografice;
❖ administrează activitatea de recrutare a resurselor umane;
❖ analizează mediile de recrutare a resurselor umane;
❖ decide ce metode de recrutare a resurselor umane să aplice pentru fiecare post vacant;
❖ coordonează activitatea de selecţie a resurselor umane;
❖ elaborează diferite formulare şi teste necesare procesului de selecţie;
❖ participă la integrarea noilor angajaţi pe posturile de muncă şi în cadrul grupurilor de 

muncă etc.

funcţia de dezvoltare - implică multitudinea de preocupări privind pregătirea şi dezvoltarea 
profesională a angajaţilor în corespundere cu noile cerinţe determinate de schimbările tehnologice



contextuale şi organizaţionale astfel încât organizaţia să devină prosperă şi să poată supravieţui în 
mediul concurenţial.

Dezvoltarea resurselor umane, de asemenea, implică mai multe atribuţii şi sarcini:
❖ identifică nevoile de pregătire profesională a angajaţilor;
❖ elaborează planuri de pregătire profesională a angajaţilor;
❖ stabileşte metodele şi tehnicile care vor fi aplicate în procesul de pregătire profesională;
❖ evaluează rezultatele pregătirii profesionale;
❖ creează condiţii necesare pentru dezvoltarea profesională a angajaţilor;
❖ elaborează planuri privind dezvoltarea carierei profesionale etc.

• funcţia de motivare - cuprinde acele activităţi care vor stimula angajaţii în vederea obţinerii unor 
rezultate care ar realiza obiectivele organizaţionale şi, în acelaşi timp, ar satisface nevoile 
angaj aţilor.

Funcţia de motivare presupune un ansamblu de sarcini şi atribuţii:
❖ conduce activitatea de proiectare şi reproiectare a posturilor;
❖ determină criteriile de evaluare a posturilor;
❖ identifică metodele de evaluare a posturilor în funcţie de specificul acestora;
❖ stabileşte criteriile de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor;
❖ determină metodele care vor fi aplicate în procesul de evaluare a performanţelor 

profesionale ale angajaţilor;
❖ participă la elaborarea sistemului de recompense a angajaţilor;
❖ stabileşte criteriile de recompensare a angajaţilor;
❖ aplică diferite metode disciplinare pentru angajaţii cu abateri disciplinare etc.

• funcţia de menţinere - presupune acele activităţi care au ca scop asigurarea unor condiţii în 
vederea menţinerii angajaţilor la locurile lor de muncă pentru realizarea obiectivelor 
organizaţionale.

Funcţia de menţinere implică mai multe atribuţii şi sarcini:
❖ elaborează diferite programe de protecţie şi sănătate pentru angajaţi;
❖ stabileşte diferite avantaje pentru angajaţi (promovare, servicii sociale, stimulente 

suplimentare, stimulente familiilor acestora etc.);
❖ asigură condiţii favorabile de muncă;
❖ participă la crearea unui climat social favorabil de muncă;
❖ participă la elaborarea şi încheierea contractelor colective şi individuale de muncă;
❖ elaborează programe de promovare a personalului etc.

1.3 Care este cadrul legal ce reglementează activitatea personalului din 
APL?

Principalele acte normative ce reglementează activitatea personalului din cadrul autorităţilor 
publice locale conţine un şir de legi şi hotărâri de Guvern:

• Legea serviciului public nr. 443 -  XIII din 4 mai 1995;
• Legea despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici nr. 

1263 - XIII din 17 iulie 1997;



• Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006;
• Concepţia cu privire la politica de personal în serviciul public, aprobată prin Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 1227-XV din 18 iulie 2002;
• Hotărârea Guvernului nr. 845 din 26 iulie 2004 „Cu privire la perfecţionarea profesională a 

funcţionarilor publici”;
• Hotărârea Guvernului nr. 192 din 1 martie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile 
publice”;

• Hotărârea Guvernului nr. 151 din 23 februarie 2001 „Despre aprobarea Clasificatorului unic 
al funcţiilor publice”;

• Hotărârea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 „Cu privire la organigrama şi statele de 
personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din 
subordinea Consiliului raional”;

• Hotărârea Guvernului nr. 724 din 13 iunie 2003 „Cu privire la serviciul resurse umane din 
cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale”;

• Hotărârea Guvernului nr.522 din 20 mai 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire 
la atestarea funcţionarilor publici”;

• Hotărârea Guvernului nr. 845 din 26 iulie 2004 „Cu privire la perfecţionarea profesională a 
funcţionarilor publici”;

• Hotărârea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la structura de personal ale 
primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)”;

• Hotărârea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 „Cu privire la salarizarea funcţionarilor 
publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică”.

1.4 Care sunt etapele de planificare a MRU?

Planificarea resurselor umane reprezintă procesul prin care APL anticipează sau prevede 
necesităţile viitoare de resurse umane şi elaborează programe pentru asigurarea numărului şi 
categoriile de angajaţi care sunt disponibili la momentul potrivit şi locul potrivit. Planificarea 
resurselor umane reprezintă o etapă esenţială în realizarea politicii de personal şi are drept obiectiv 
asigurarea cu personalul necesar pentru desfăşurarea activităţilor.

Planificarea resurselor umane trebuie să ofere răspuns la următoarele întrebări:
♦ Care va f i  numărul de oameni pe care intenţionăm să-i angajăm?
♦ Care vor f i  meseriile, specializările şi nivelele de calificare de care vom avea nevoie în viitor ?
♦ In ce măsură organizaţia va reuşi să acopere necesarul de personal din interiorul acesteia?
♦ Care vor f i  sursele de informare în vederea asigurării organizaţiei cu personalul necesar din

exteriorul acesteia?
♦ Care vor f i  persoanele care urmează a f i  disponibilizate în urma constatării surplusului de

personal?
♦ Cum de realizat disponibilizarea angajaţilor pentru a nu afecta condiţiile sociale ale acestora?
♦ Cum vom soluţiona neconcordanţa între cererea şi oferta de personal?



Planificarea resurselor umane decurge conform următoarelor etape:

Evaluarea resurselor umane 

In perspectivă

Analiza disponibililor 

cantitative şi calitative de 

cu resurse um ane

Analiza posibilităţilor de 

asigurare cu resurse um ane  

din interiorul şi din 

exteriorul organizaţiei

A

Planul de recrutare: 

- recrutări; 

-selecţie; 

-plasare.

Planul de pregătire şi 

perfecţionare

Planul de prom ovare: 

-perform anţe; 

-p rom ovare.

Figura1. Etapele planificării RU

Stabilirea necesarului 

cantităţii pe: 

-profesii; 

-m eserii; 

-vîrstă;
-sexe.

La planificarea resurselor umane participă atât personalul din conducerea organizaţiei cât şi 
specialiştii din compartimentul de personal. Principalele responsabilităţi în domeniul planificării 
resurselor umane se pot menţiona:

a. Pentru specialişti:
■ pregătirea obiectivelor privitoare la planificarea RU;
■ participarea la procesul planificării strategice în ansamblul organizaţiei;
■ proiectarea şi elaborarea sistemelor de date privind planificarea resurselor umane;
■ culegerea şi analiza de date de la manageri privind nevoile de personal;
■ implementarea planurilor RU după aprobare de către managementul superior.

b. Pentru manageri:
♦ identificarea posibilităţilor de asigurare şi necesităţilor pentru fiecare compartiment al 

organizaţiei;
♦ revederea şi discutarea planurilor cu specialiştii în domeniul personalului şi RU;
♦ integrarea planurilor RU în planurile departamentale;
♦ urmărirea realizării planurilor RU pentru a identifica schimbările necesare.



Recrutarea personalului este momentul de confluenţă al căutării unui post de către o persoană, cu 
căutarea unei persoane de către o întreprindere, pentru ocuparea unui post. Ea se încheie prin 
realizarea unei concordanţe depline între exigenţele postului respectiv şi caracteristicile profesionale 
şi personale ale persoanei respective, concretizîndu-se prin oferta de angajare.

Acţiunea de recrutare se desfăşoară în mod continuu şi sistematic, 
fiind necesară pentru înlocuirea celor care părăsesc întreprinderea din 
diferite motive (fluctuaţie, continuarea studiilor, satisfacerea 
serviciului militar, boală, invaliditate, deces etc.) a celor care sunt 
promovaţi, precum şi pentru asigurarea posturilor noi, create prin 
dezvoltare.

Concepţia cu privire la politica de personal în serviciul public 
menţionează că, în serviciul public se introduce sistemul de recrutare 
şi selectare, care va asigura ocuparea funcţiei publice numai prin 
concurs, cu respectarea principiilor: publicităţii, obiectivităţii, 

profesionalismului şi transparenţei. Recrutarea şi selectarea personalului vor fi efectuate de către 
autorităţile publice şi/sau centrele independente de recrutare şi selectare.

În funcţie de natura activităţilor prevăzute pentru suplinirea funcţiilor, deosebim trei tipuri de 
recrutare:

• Recrutarea generală -  se practică pentru ocuparea posturilor de un rang inferior şi se 
realizează prin mijloace simple: anunţuri, oferte în ziare, la radio şi televiziune, prin 
intermediul oficiilor forţelor de muncă;

• Recrutarea specializată -  se efectuează în cadrul angajării personalului de rang mediu. Ca 
sursă de recrutare pot servi instituţiile de învăţământ (superior universitar şi superior de 
scurtă durată) de profil, altă sursă -  organele administraţiei publice;

• Recrutarea elitară -  se face pentru ocuparea funcţiilor de rang superior. Această metodă de 
recrutare se realizează prin intermediul promovărilor şi transferurilor, iar sursa principală de 
suplinire a posturilor sunt funcţionarii publici ce activează în sistemul serviciului public.

Un proces tipic de recrutare presupune parcurgerea unor etape, şi anume:

1.5 Ce este recrutarea şi procesul recrutare a personalului?



Figura 2. Procesul de recrutare a personalului

Recrutarea se poate face:
• Direct, prin contract, fără intermediari, oral sau în scris, cu sursele de recrutare;
• Indirect, cu ajutorul mijloacelor mass -  media -  radio, televiziune;
• Din interiorul APL;
• Din exteriorul APL prin metoda informală sau formală.

Indiferent de tipul de recrutare aplicat e necesar să fie respectate principiile: obiectivitate, 
transparenţă, egalitate de acces.

Recrutarea se poate realiza din trei grupe de populaţie:
1. Populaţia aptă de muncă;
2. Populaţia solicitantă (populaţia activă);
3. Mulţimea celor recrutaţi (numărul de solicitanţi).

Natura populaţiei solicitante va fi influenţată de patru aspecte decizionale ale MRU şi anume:
1. Metode de recrutare, respectiv modalităţile de publicitate şi avertizare a solicitanţilor potenţiali.
2. Conţinutul mesajului de recrutare, adică ceea ce se spune despre fiecare funcţie cu privire la 

salariu, îndatorii, oportunităţi, precum şi modul în care se spun aceste lucruri.
3. Cerinţe privind calificarea solicitanţilor, adică nivelul educaţiei generale şi profesionale, 

experienţa necesară, oportunităţile de pregătire.
4. Aspecte procedurale administrative, privind perioada de recrutare, folosirea dosarelor unor 

solicitanţi anteriori ş.a.



1.6 Care sunt principiile de recrutare a personalului?

Politica statului în domeniul politicii de personal este asigurată în baza Concepţiei cu privire la 
politica de personal în serviciul public (aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova nr. 1227 -  XV din 18 iulie 2002). Acest document stipulează că democratizarea şi 
consolidarea serviciului public, ca totalitate a autorităţilor publice menite să realizeze prevederile 
Constituţiei Republicii Moldova, trebuie să fie efectuate prin promovarea şi realizarea următoarelor 
principii: umanism, legalitate, transparenţă, accesibilitate, echitate socială, conlucrare, stabilitate, 
profesionalism.

Principiile de recrutare a personalului în cadrul APL sunt:
^  • Alegerea cu discernământ a surselor de recrutare;

• Efectuarea recrutării de către persoane competente, imparţiale şi

I  A  \  • Efectuarea recrutării după un plan de recrutare elaborat în mod
i  I  \  diferenţiat (pentru fiecare categorie de specialişti);

I  • Determinarea necesarului de recrutare pe baza unui inventar de
i m  ^  nevoi detaliate sub forma descrierilor de post;

• Informarea exactă asupra cerinţelor postului prin textul reclamei;
• Conceperea textului anunţului astfel, încât să frapeze văzul şi

imaginaţia.

Pentru recrutare se recurge, de regulă, la următoarele criterii:
4-  competenţă;
4-  vechimea în muncă;
-I- potenţialul de dezvoltare a candidatului.

În cazul recrutării, competenţa are o accepţiune largă, incluzând pe lângă priceperea în realizarea 
sarcinilor şi alte calităţi cerute de postul respectiv, cum ar fi inteligenţă, creativitate, uşurinţă de a se 
integra în grupurile de muncă şi rezultatele obţinute în postul actual sau în posturile anterioare.

Principalele cauze care pot duce la eşecul recrutării sunt:
• Recrutarea nu este concepută ca o activitate de marketing;
• Imaginea pe care o prezintă organizaţia despre postul ce trebuie ocupat nu este bună, 

deoarece cel care face recrutarea nu reuşeşte să prezinte corect postul, condiţiile din oferta de 
serviciu nu sunt atractive, metoda de tratare a candidaţilor nu este corespunzătoare;

• Incompetenţa şi dezinteresul celor care recrutează;
• Subiectivismul în conceperea anunţului pentru ocuparea postului şi în stabilirea surselor de 

recrutare;
• Enunţarea prea detaliată a cerinţelor postului, ceea ce face mult mai dificilă găsirea 

candidaţilor corespunzători.



1.7 Care sunt metodele de recrutare?

Un proces de recrutare eficient, presupune deţinerea permanentă a informaţiilor referitoare la 
colectiv, la salariaţii care manifestă capacităţi deosebite, care se bucură de succese vădite în 
activitatea lor. Important este ca persoana responsabilă de recrutarea cadrelor să aibă un grup 
suficient de mare de candidaţi, pentru a putea selecta acele condiţii care corespund cerinţelor 
posturilor pentru care se face angajarea.

Metodele de recrutare cele mai frecvent utilizate sunt:
-I- Publicitatea la radio şi în ziare este metoda cea mai frecventă folosită în ţările cu un 

management performant. Anunţul trebuie să fie bine conceput, să ofere informaţii suficiente, 
să fie formulat cât mai exact şi politicos, să fie creator şi atractiv.

-I- Reţeaua de cunoştinţe. Metoda constă în a apela la colegi, asociaţi, cunoscuţi care pot oferi 
informaţii despre persoanele interesate să ocupe posturile vacante.

-I- Folosirea consilierilor pentru recrutare.
-I- Fişierul sau bazele de date cu potenţiali angajaţi.
-I- Agenţiile de recrutare sunt organizaţii specializate în recrutarea personalului.
-I- Oficiile de ocupare a forţei de muncă dispun de o evidenţă a cererilor de muncă şi a locurilor 

de muncă disponibile.
-I- Prin intermediul tîrgurilor locurilor de muncă APL pot recruta candidaţi pentru posturile 

vacante curente, dar pot să-şi îmbogăţească şi baza de date cu candidaţi.
-I- Internetul - există o mulţime de site-uri pe care orice APL îşi poate plasa anunţul despre 

postul vacant, iar orice solicitant se poate înscrie în baza de date.
-I- Head hanting-ul reprezintă “vînarea” persoanelor care ocupă poziţii similare în cadrul unor 

companii concurente. În primul rînd, organizaţia care vrea să realizeze head hanting - ul 
trebuie să ofere foarte bune condiţii pentru atragerea specialiştilor care la moment nu sunt 
cointeresaţi în schimbarea locului de muncă. De aceea angajatorul trebuie să ia în 
considerare motivarea candidatului.

-I- Alte activităţi de marketing.

1.8 Care este procesul şi etapele de selectare a personalului?

Selectarea este următoarea etapă de angajare a personalului din administraţia publică. Selectarea 
reprezintă alegerea celui mai potrivit candidat pentru ocuparea funcţiei date.

La baza selecţiei profesionale stau pregătirea, aptitudinile şi 
capacitatea de muncă ale candidaţilor. Politica de recrutare şi 
selectare a personalului în serviciul public se conduce de principiul 
ocupării funcţiei publice vacante numai prin concurs.

Etapele şi conţinutul procesului de selectare a personalului depind de 
mărimea şi profilul organizaţiei, natura funcţiilor ce trebuiesc 
suplinite, numărul persoanelor care vor fi supuse selectării, presiunea 
unor factori externi.

Procesul de selectare poate avea o durată mai mare sau mai mică, iar fazele acestuia pot fi diferite în 
ceea ce priveşte conţinutul şi succesiunea lor. Selecţia profesională se poate efectua pe două căi:

iiii №



1. Empirică, când nu se bazează pe criterii riguroase, ci pe recomandări, impresii, modul de 
prezentare la interviu a candidaţilor, aspectul fizic etc.;

2. Ştiinţifică, când se bazează pe criterii riguroase şi foloseşte mijloace de factură ştiinţifică 
probată, cum ar fi teste, chestionare, probe practice privind capacitatea de a efectua lucrări 
sau operaţii ale unei funcţii.

Recepţia (primirea)

T

Solicitantul completează 

formularul formularele de 

angajare
Nu corespunde

T

Interviu
aprofundat

Verificarea
referinţelor

T
Examinarea fizică 

(medicală)

T
Oferirea funcţiei

Nu corespunde

Nu corespunde

Nu corespunde

^ ■ f

Nu corespunde

Figura 3. Un proces tipic de selecţie a personalului. Recepţia candidaţilor



La încheierea procesului de recrutare şi selecţie este important a se face o evaluare a eforturilor 
făcute şi de a identifica efectele şi eficienţa timpului şi a banilor cheltuiţi. În acest sens se analizează 
diferite laturi exprimate sub forma unor indicatori.

S  Numărul de solicitanţi / candidaţi. Obiectivul uni program bun de recrutare şi selecţie este 
de a genera sau asigura un număr cît mai mare de candidaţi, din care să se poată selecta cei 
mai potriviţi funcţiilor disponibile. De asemenea este important ca funcţiile vacante să fie 
ocupate.

S  Calitatea candidaţilor. În afară de calitate este necesar a analiza în ce măsură candidaţii 
sunt calificaţi în concordanţă cu cerinţele posturilor vacante.

S  Costul pe un solicitant / candidat angajat. Costul variază în funcţie de poziţia posturilor, 
fiind necesar a se cunoaşte cît costă ocuparea unui post vacant.

S  Rata selecţiei reprezintă procentul persoanelor angajate dintr - un număr dat de candidaţi 
stabilită pe baza relaţiei:

S  Rata recrutării se calculează pentru fiecare etapă a procesului de recrutare şi selecţie şi este 
inversă ratei selecţiei.

S  Timpul consumat pentru angajare, este durata de timp între momentul primului contact de 
angajare şi cel al angajării. Un asemenea indicator este util, deoarece rapiditatea recrutării şi 
a selecţiei poate fi diferită în raport cu anumite surse şi categorii de persoane.

S  Durate medie de serviciu, (de la încadrare pînă la părăsirea întreprinderi) reflecta gradul de 
satisfacţie sau de insatisfacţie generat în mare parte da calitatea recrutării, respectiv de 
metodele practicate de recrutori.

S  Evaluarea calităţii recrutorilor după calitatea profesională a salariaţilor recrutaţi si după 
duratele medii de serviciu ale acestora în întreprindere.

Inabilitatea de a atrage un număr suficient sau categorii potrivite de solicitanţi poate fi costisitoare. 
De exemplu, o creştere a numărului de salariaţi începători (aflaţi la începutul c arierei) poate antrena 
costuri suplimentare legate de pregătirea şi adaptarea lor la condiţiile din organizaţie, precum şi la 
alte cheltuieli.

O analiză a raportului cost -  beneficiu poate oferi informaţii utile pentru evaluarea procesului şi 
surselor de recrutare a personalului. Când se face o astfel de analiză, costurile includ atât costuri 
directe (anunţuri, salariile celor ce participă la recrutare şi selecţie, taxe de publicitate, deplasări, 
convorbiri telefonice, ş.a.), cît şi costuri indirecte (implicarea managerilor, relaţii publice, imaginea 
instituţiei, etc.).

1.9 Cum se realizează un interviu de selectare?

Scopul interviului este de a obţine informaţii despre candidat. Aceste informaţii vor face posibilă 
prevederea performanţelor viitoare ale candidatului la locul de muncă, şi compararea candidaţilor 
între ei. Cu ajutorul lui se procesează şi evaluează informaţiile obţinute despre candidat, în legătură 
cu particularităţile postului.

C.V., formularul de angajare şi scrisoarea de intenţie nu sunt suficiente. Informaţiile suplimentare şi 
detaliile pot fi obţinute prin întrevederea candidatului. Se pot utiliza scenarii diverse pentru interviu:

> Interviu de grup;
> Interviu panel;
> Interviu singular;



> Poate fi realizat şi la distanţă (telefon, video conferinţă).

Planificarea interviului trebuie sa respecte următoarele aspecte:
• Candidatul trebuie anunţat unde şi cînd are loc interviul şi cu cine trebuie să ia legătura.
• Candidatul trebuie să aibă o cameră liniştita unde să aştepte.
• Intervievatorul trebuie sa fie pus la curent cu programul de intervievare, care trebuie 

conceput astfel încît să fie suficient timp pentru candidat.
• Intervievatorul trebuie să vadă C.V. - ul, scrisoarea de intenţie şi formularul de înscriere 

înaintea interviului, pentru a şti ce întrebări să pună.
• Controlul interviului este foarte important, acesta presupune cunoaşterea informaţiilor ce 

trebuie obţinute, culegerea sistematică a acestora şi oprirea cînd au fost obţinute.
• Intervievatorul trebuie să ştie să conducă interviul, să nu vorbească mai mult de 25% din 

timpul interviului de fond.
• Abordarea realista a funcţiei presupune că cel care conduce interviul trebuie să ofere 

informaţii corecte despre postul pentru care se desfăşoară selecţia, despre organizaţie, astfel 
încît, candidatul să poată evalua, propriile aşteptări la funcţie, reducîndu - se riscul 
insatisfacţiei angajatului.

• Candidatul trebuie informat la sfîrşitul interviului care va fi pasul următor.
• Urmărirea integrării candidaţilor ce au fost selectaţi.

Conducerea unui interviu
Primii reprezentanţi ai întreprinderii cu care vin în contact candidaţii sunt cei din compartimentul de 
Personal. Aceştia sunt profesionişti bine instruiţi în legislaţia muncii, psihologie, sociologie, 
economia muncii, cunosc criteriile stabilite de conducerea întreprinderii, pe categorii de salariaţi şi 
pe posturi.

Reprezentantul întreprinderii întruchipează interesele acesteia în întâlnirea cu candidaţii care doresc 
să se angajeze. Aceasta nu înseamnă că trebuie să se comporte ostil. În fond, convorbirea 
reprezentantului cu un candidat nu este decât un schimb de informaţii cu ajutorul cărora se 
realizează o comparaţie între interesele celor două părţi, reprezentantul întreprinderii având 
avantajul de a acorda oferta de angajare, iar candidatul având dre ptul de a accepta sau de a refuza 
această ofertă.

Şeful serviciului de Personal:
S  cumulează datele generale referitoare la candidaţi;
S  verifică dacă curriculum vitae şi cererile de candidatură sunt în ordine;
S  conduce selecţia preliminară pentru a determina care dintre candidaţi se apropie de 

cerinţele postului liber;
S  furnizează informaţii generale privind întreprinderea, categoriile de compensaţii şi alte 

avantaje, politici de promovare, programul de lucru etc.
S  Tot el discută posturile care urmează a fi ocupate, pe baza criteriilor menţionate, dar mai 

mult în termeni generali, decizând care dintre candidaţi vor merge mai departe pentru 
discutarea problemelor de specialitate cu managerii însărcinaţi cu angajările.

Cu alte cuvinte, trierea făcută de serviciul de Personal este primul filtru de decizie intermediară. 
Dacă un candidat nu produce o impresie favorabilă în această etapă, nu mai poate ajunge la
reprezentanţii de specialitate care fac propunerea finală.

1. Candidatul este primit într - un cadru adecvat, liniştit, agreabil.
2. Primul schimb de cuvinte



Primul contact vizual al candidatului cu reprezentantul instituţiei are loc când este invitat să intre în 
biroul acestuia. Este bine ca cel invitat să afişeze o figură senină, însoţită de un zâmbet şi o strângere 
de mână cu fermitate, rostind: „sunt încântat să vă cunosc!"

In primul moment, doi necunoscuţi se află faţă în faţă, ambii dorind să afle cât mai multe informaţii, 
candidatul despre întreprindere şi despre tot ceea ce este în legătură cu postul, iar reprezentantul 
instituţiei, despre candidat, pregătirea, experienţa, motivele care l-au determinat să candideze, 
aspiraţii de viitor etc.

Reprezentantul instituţiei este conştient de starea de încordare a candidatului şi încearcă să deschidă 
discuţia cu unele probleme generale, despre starea vremii, despre familie, sport etc. pentru a-l relaxa, 
încearcă apoi să înceapă discuţia, adresând candidatului întrebarea generală: „spune - mi ceva 
despre tine”. Pe cât este de simplă formularea, pe atât de greu este răspunsul. De aceea, candidatul 
prevăzător, îşi ordonează în prealabil ideile, ierarhizându-le după importanţa lor, astfel ca 
reprezentantul instituţiei să poată aprecia capacitatea sa de sinteză, de discernământ, de ierarhizare a 
ideilor, cultura generală după fluenţa răspunsului şi afinitatea aspiraţiilor lui faţă de profilul postului 
şi interesul instituţiei.

Un răspuns nu trebuie să se înceapă cu informaţiile cuprinse în curriculum vitae şi în cererea de 
candidatură. Reprezentantul întreprinderii este interesat să audă ceva despre preocupările şi 
experienţa candidatului şi despre postul pe care doreşte să-l ocupe. Este bine să se înceapă cu 
înclinaţiile care s-au manifestat încă din liceu şi să continue cu dezvoltarea lor în învăţământul 
superior (umanist, ştiinţific, economic, tehnic, artistic). Să se scoată în evidenţă problemele 
preferate, realizările importante, promovările şi distincţiile primite.

Cu cât evoluţia şi realizările sunt mai pozitive, cu atât poziţia candidatului se consolidează. 
Candidatul trebuie să răspundă sincer şi relaxat.

Culegerea de informaţii este etapa în care trebuie să se obţină maximum de informaţie privind 
activităţile desfăşurate anterior de către candidat, motivaţii, aspecte biografice, etc.

• Informaţii biografice:
■ pregătire şcolară, diplome deţinute
■ situaţie familială, trecut, prezent
■ situaţie economică, prezent.

• Informaţii despre activitatea profesionala:
► Experienţa profesională
► Posturile ocupate şi intervalele de timp 

aferente
► Funcţiile şi responsabilităţile avute
► Elemente psihologice privind atitudini şi trăsături de caracter observate.

După interviu, specialistul va completa o fisă de evaluare, în cadrul căreia se vor acumula aprecierile 
cu privire la răspunsurile date:

I. Statutul familial şi pregătirea profesională a candidatului:
• Observaţii;
• Apreciere globală, favorabilă, nefavorabilă, incertă.



II. Statutul economic:
• Observaţii;
• Apreciere globală, favorabilă, nefavorabilă, incertă.

III. Experienţa profesională:
• Observaţii;
• Apreciere globală, favorabilă, nefavorabilă, incertă.

IV. Atitudini şi trăsături de caracter ce apar în timpul interviului:
• Observaţii
• Apreciere globală, favorabilă, nefavorabilă, incertă.

V. Rezultatul notaţiilor: I, II, III, IV
• Observaţii, candidatul poate fi:

■ recompensat
■ respins.

Este important ca persoana din întreprindere ce conduce discuţia să aibă o dublă competenţă:

❖ Una de specialitate ( sa cunoască bine specificul postului, problematica organizaţiei)
❖ Una psihologică ( să ştie să asculte, să fie obiectiv, să sesizeze posibilele contradicţii 

din afirmaţiile candidatului, să reţină esenţialul.

1.10 Testul de recrutare -scop, tip?

Prin test de recrutare înţelegem totalitatea exerciţiilor care permit obţinerea de informaţii de ordin 
tehnic, intelectual şi psihic despre candidaţi. Unele teste de recrutare încearcă să descopere spiritul 
logic, altele personalitatea.

Scopul testelor este de a oferi o bază obiectivă pentru măsurarea abilităţilor şi caracteristicilor 
personale. Acest lucru presupune aplicarea de proceduri standard mai multor subiecţi ceea ce vor 
permite cuantificarea răspunsurilor acestora. Diferenţele de scor reprezintă diferenţele între 
abilităţile şi calităţile diferitelor persoane.

Testele se clasifică pe baza mai multor criterii.

► In funcţie de caracterele exterioare, există teste de tipul creion- 
hârtie (subiectul răspunde în scris la întrebări) şi teste de 
performanţă, cu anumite aparate.

► După modul de administrare, există teste individuale şi teste 
colective.

► Din punct de vedere funcţional, testele se împart în teste de 
eficienţă (de inteligenţă, de aptitudini şi cunoaştere) şi teste de 
personalitate (pentru interese, caracter, afectivitate).



Tipuri de teste:
► Teste de cultură generală şi de specialitate (cunoştinţe);
► Teste de aptitudini;
► Teste de abilităţi;
► Teste de inteligenţă;
► Teste de personalitate;
► Teste de efort fizic;
► Teste privind interesul candidaţilor de a lucra în organizaţie.

Rezultatele testelor de recrutare nu sunt decisive în alegerea candidatului preferat, însa au un 
caracter eliminatoriu în ceea ce priveşte departajarea candidaţilor. Astfel mai jos sunt câteva din 
elementele pe care se concentrează interpretarea rezultatelor testelor de recrutare:

❖ personalitatea -  tipul candidatului de personalitate;
❖ interese -  identificarea preferinţelor şi a ariilor de interes;
❖ stiluri de învăţare -  modul în care candidatul acumulează lucrurile pe care le are de 

învăţat;
❖ interesul fata de conţinutul job - ului -  identificarea sarcinilor pe care candidatul este 

motivat să le desfăşoare în mediul de muncă;
❖ temperamentul necesar job - ului -  modul în care candidatul preferă să realizeze o sarcina, 

trăsături personale pe care candidatul are tendinţa să le manifeste la muncă;
❖ aptitudini necesare job - ului -  factori mentali, perceptuali şi fizici care arată cum 

funcţionează mintea şi simţurile împreuna;
❖ modul de relaţionare cu oamenii -  rolurile, relaţiile şi priorităţile. Aceşti factori indică 

modul candidatului de a răspunde în relaţiile cu ceilalţi la locul de munca, modul în care 
se vede pe sine şi în care este perceput de ceilalţi;

❖ capacitate matematică -  nivelul candidatului de interes pentru folosirea abilitaţilor 
numerice în job;

❖ capacitate verbală -  motivaţiile şi potenţialul candidatului de a folosi limbajul şi 
comunicarea.

1.11 Cum dezvoltăm profesional personalul?

Instruirea profesională reprezintă procesul de aducere la 
standardele de performanţă profesională, adecvate 
cerinţelor posturilor, a cunoştinţelor teoretice şi 
abilităţilor practice ale angajaţilor APL. Pregătirea 
profesională este activitatea desfăşurată în scopul 
însuşirii de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în 
măsură să asigure îndeplinirea de către lucrători a 
sarcinilor ce le revin în executarea unei funcţii.

Pregătirea profesională este activitatea desfăşurată în scopul însuşirii de cunoştinţe teoretice şi 
deprinderi practice în măsură să asigure îndeplinirea de către lucrători a sarcinilor ce le revin în 
executarea unei funcţii.

Formarea profesională este activitatea cu caracter preponderent informativ desfăşurată în instituţii 
de învăţământ sau în organizaţii în vederea lărgirii şi actualizării cunoştinţelor, dezvoltării



aptitudinilor şi modelării atitudinilor necesare cadrelor de conducere şi de specialişti în vederea 
creşterii nivelului calitativ al activităţii lor profesionale, potrivit cerinţelor crescânde generate de 
progresul ştiinţific şi tehnic şi de introducerea acestuia în activitatea publică.

Aceste activităţi se desfăşoară în mai multe etape ce se succed logic.

Prima etapă este stabilirea cerinţelor imediate şi de perspectivă de formare şi perfecţi onare. În
cadrul acestei etape au loc următoarele activităţi:

1. Determinarea cerinţelor generale, realizată pe baza:
■ Analizei în ansamblu a condiţiilor actuale a forţei de muncă din cadrul organizaţiei 

(nivelul cantitativ şi calitativ al acestuia, fluctuaţia şi cauzele ei, climatul organizaţional 
etc.);

■ Analizei organizării şi funcţionării instituţiei;
■ Evidenţierii diferenţelor dintre cerinţele organizării şi funcţionării eficiente a instituţiei şi 

potenţialul profesional real al forţei de muncă existente.
2. Determinarea cerinţelor individuale, realizate în funcţie de:

■ Cerinţele activităţii funcţionarului reieşite din fişa postului;
■ Cerinţele generale de formare şi perfecţionare;
■ Standardele de performanţă stabilite pentru lucrători;
■ Performanţele realizate;
■ Cunoştinţele şi abilităţile necesare pe viitor.

Pentru determinarea cerinţelor individuale şi colective se poate folosi o diversitate de metode, 
tehnici şi mijloace:

□ Analiza activităţii lucrătorului, a comportamentului său, a capacităţii sale de a rezolva 
diferite probleme complexe, a modului cum îşi organizează munca, a performanţelor sale 
comparativ cu standardele;

□ Interviul;
□ Ancheta efectuată pentru consultarea unui grup de muncă;
□ Lista de control ce cuprinde tematica detaliată a unor programe de instruire şi 

perfecţionare, angajaţilor cerându-li-se să indice temele care îi interesează;
□ Folosirea consultanţilor exteriori, specialişti în probleme de formare şi perfecţionare, 

care utilizează interviuri, chestionare, anchete etc.;
□ Fişele de apreciere anuală.

A doua etapă este Elaborarea planului şi programelor de formare şi perfecţionare a 
personalului organizaţiei care cuprinde:

♦  Stabilirea obiectivelor programului;
♦  Precizarea căilor de realizare a acestor obiective;

A treia etapă este Desfăşurarea programelor de pregătire de:
♦ formare pe postul ocupat;
♦ perfecţionare pe postul ocupat;
♦ formare în vederea promovării într-un post superior.

Politica de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici are drept scop asigurarea 
caracterului sistematic şi planificat al procesului de aprofundare şi de actualizare a cunoştinţelor, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de modelare a atitudinilor necesare pentru exercitarea eficientă a 
responsabilităţilor ce revin postului de muncă, funcţiei deţinute.



Principiile politicii de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici sunt:
■ Garantarea dreptului fiecărui funcţionar la dezvoltarea potenţialului propriu -  

mecanismele de realizare a sistemului de dezvoltare profesională continuă trebuie să 
prevadă responsabilităţile statului, autorităţilor publice, prestatorilor de servicii de 
instruire pentru a oferi fiecărui funcţionar public posibilităţi de dezvoltare profesională 
continuă;

■ Orientarea spre necesităţile de instruire ale fiecărui funcţionar -  strategiile, metodele şi 
programele de instruire trebuie să fie ajustate la necesităţile individuale ale funcţionarului 
public, să nu aibă un caracter general;

■ Obiectivitate -  sistemul de dezvoltare profesională continuă trebuie să asigure posibilităţi 
egale fiecărui funcţionar public la instruire, atât în ţară cât şi peste hotare, fără nici un fel 
de discriminare pe motive de sex, vârstă, naţionalitate, apartenenţă politică etc.;

■ Transparenţă -  politica de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici, 
procedurile de realizare a procesului de instruire trebuie să fie clar formulate, cunoscute 
şi înţelese de toţi funcţionarii publici.

Pentru ca investiţiile în instruire să exercite un impact maxim, procesul de dezvoltare profesională 
trebuie să se bazeze pe identificarea şi satisfacerea necesităţilor individuale de instruire ale fiecărui 
funcţionar public.

Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici poate şi trebuie să fie asigurată:
• De către prestatorii de servicii în domeniul instruirii, atât din sectorul de stat cât şi din cel 

privat şi neguvernamental: universităţi, centre de instruire, şcoli de business, instructori 
profesionişti etc.;

• De către practicieni: funcţionari publici competenţi de nivel republican şi local, conducători 
de performanţă etc.;

• Prin diverse tipuri şi forme de instruire internă (în cadrul autorităţii publice) şi externă (în 
afara autorităţii publice): seminare, conferinţe, cursuri de scurtă şi lungă durată, instruire la 
distanţă, tutelară, autoinstruire, rotaţie de posturi, funcţii etc.

Forme ale instruirii profesionale:
• Formarea profesională;
• Perfecţionarea profesională;
• Recalificarea personalului;
• Policalificarea personalului.

1.12 Care sunt metodele de instruire profesională?

Teoria dar şi practica unor autorităţi publice locale indică că modalităţile de perfecţionare a 
personalului se pot împărţi în două categorii, în funcţie de locul în care se desfăşoară această 
perfecţionare:

1. Perfecţionare la locul de muncă;
2. Perfecţionare în afara locului de muncă.
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Figura 4. Metode de instruire profesională

O formă reuşită de perfecţionare este combinarea celor două modalităţi care constă în organizarea de 
cursuri de către unele instituţii externe în interiorul unei organizaţii.

Finanţarea procesului de perfecţionare profesională se efectuează pe mai multe căi:
a) Centralizat -  fonduri bugetare alocate în scopul finanţării comenzii de stat pentru instruirea 

anumitor categorii de funcţionari publici şi aleşi locali, stabilit anual de către Guvern;
b) Descentralizat -  mijloace financiare, netransferabile în alte scopuri, prevăzute ca linie 

bugetară specială în bugetul anual al fiecărei autorităţi publice;
c) Din alte resurse financiare neinterzise de legislaţie -  granturi, proiecte de asistenţă tehnică, 

programe de finanţare externă etc.

Politica cu privire la cariera profesională a funcţionarilor publici prevede introducerea sistemului cu 
privire la cariera profesională a funcţionarilor publici, constituit din mai multe etape, care va 
asigura realizarea posibilităţilor de avansare în grad de calificare, promovare în funcţie pe parcursul 
întregii activităţi profesionale. Acest sistem se bazează pe principiile obiectivităţii şi transparenţei.



Politica cu privire la colectarea, păstrarea şi utilizarea informaţiei despre funcţionarii publici include 
introducerea sistemului informaţional unic, care va asigura informatizarea diferitelor activităţi 
privind resursele umane în fiecare autoritate publică în parte şi în serviciul public în ansamblu: 
evidenţa şi administrarea personalului, stabilirea cuantumului recompenselor, monitorizarea şi 
analiza fluctuaţiei personalului, planificarea resurselor umane, recrutarea, angajarea personalului, 
evaluarea şi promovarea personalului, dezvoltarea lui profesională, evidenţa funcţiilor publice 
vacante.

1.13 Metode şi tehnici de motivare a personalului?

Activitatea eficientă a membrilor unei organizaţii depinde, pe de o 
parte, de abilitatea lor, iar, pe de altă parte, de motivare. O persoană 
trebuie să posede abilităţi şi aptitudini de a efectua un lucru şi trebuie 
să fie motivată să facă acest lucru bine.

Prin motivaţie înţelegem suma energiilor interne şi externe care 
iniţiază şi dirijează comportamentul spre un scop care, o dată atins, 
conduce spre satisfacerea unei anumite necesităţi.

Factorii care determină motivaţia angajatului pentru obţinerea unor 
rezultate bune pot fi grupaţi astfel:

Factori individuali:
• Nevoi
• Atitudini
• Interese
• Comportament
• Sistemul de valori.
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Figura 5. Motivarea personalului



1. factori interni sau individuali, printre care percepţia sarcinilor, atitudini, nevoi, interese, 
comportamente, sistemul de valori ş.a.

> nevoie -  trebuinţă, necesitate
> atitudine - fel de a fi sau de a se comporta al unei persoane, comportament
> interes -  preocuparea de a obţine un succes, un avantaj, râvna depusă într-o acţiune

pentru satisfacţia anumitor nevoi
> comportament -  a se purta, a avea o anumită conduită
> valoare -  suma calităţilor care dau preţ unui lucru sau persoane, măsura, grad în care

cineva sau ceva este apreciat; importanţă, însemnătate, preţ, merit.
2. factori externi sau organizaţionali şi anume sistemul de salarizare şi de stimulente, precizarea 

sarcinilor, grupul de muncă, sistemul de control -  supraveghere, sistemul intern de 
comunicare, timpul liber ş.a.

Conform specialiştilor în domeniul psihologiei organizaţionale, există patru modalităţi prin care un 
manager poate influenţa performanţele salariaţilor:

1. îmbunătăţirea sistemului tehnic din organizaţie duce la modificarea corespunzătoare a 
limitelor inferioară şi superioară ale performanţei, îmbunătăţirile sistemului tehnic reprezintă 
investiţii pentru organizaţie. O greşeală frecventă în acest caz este lipsa de interes pentru recuperarea 
investiţiei prin performanţe mai înalte.

2. Dezvoltarea capacităţilor salariaţilor duce la creşterea limitei superioare a performanţei. 
Aceste capacităţi pot fi îmbunătăţite prin:

- pregătirea şi perfecţionarea profesională a acestora;
- organizarea de sesiuni de instruire;
- creşterea capacităţii de a lucra în echipă;
- evaluarea periodică a performanţelor şi "corectarea" disfuncţionalităţilor semnalate.

3. Creşterea nivelului de "toleranţă" al performanţei se face prin revizuirea periodică a acestuia, 
astfel încât să corespundă noilor realităţi tehnice, economice şi sociale, precum şi noilor obiective ale 
organizaţiei.

4. Influenţa pozitivă asupra motivaţiei, care se realizează acţionând asupra:
- condiţiilor de lucru;
- satisfacţiilor oferite de post;
- perspectivelor de promovare;
- sistemului de evaluare a performanţei;
- competiţiei individuale şi de grup.

Pentru a înţelege mai bine modul în care se poate realiza o motivare eficientă a unei persoane este 
necesar să se cunoască procesul motivaţional. El se compune dintr-o succesiune de etape, prezentate în 
Figura 6:
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Figura 6. Etapele procesului motivaţional

Realizarea unei motivări eficiente, factor condiţionat al performanţei organizaţionale, impune 
cunoaşterea de către manageri a sistemului de nevoi, aspiraţii şi aşteptări ale angajaţilor. Acestea se 
reflectă în mod direct în atitudinile, eforturile, deciziile, acţiunile şi comportamentul angajaţilor. De 
regulă, aspiraţiile şi aşteptările indivizilor nu se reflectă integral în comportamentele acestora, 
acţiunile indivizilor fiind limitate sau favorizate atât de factori personali, cât şi de factori contextuali.

Rezultatul acţiunilor angajaţilor se concretizează în performanţe. Acestea pot fi performanţe 
personale, dacă se referă la rezultatele obţinute în mod direct de salariat prin eforturi şi cunoştinţe 
proprii, sau performanţe organizaţionale dacă sunt obţinute prin contribuţia directă şi indirectă a 
angajaţilor, în vederea realizării obiectivelor firmei.

În funcţie de performanţele individuale şi organizaţionale obţinute, managerii acordă stimulente sub 
formă de recompense şi avertismente sub formă de sancţiuni.

Sistemul de recompense al unei organizaţii reprezintă un mecanism oficial pentru definirea, evaluarea 
şi recompensarea performanţei angajaţilor. Stimulentele acordate trebuie să fie corelate atât cu 
performanţele obţinute, cât şi cu atitudinile, eforturile, deciziile, acţiunile şi comportamentele indivizilor 
şi trebuie să aibă în vedere satisfacerea necesităţilor economice, cognitive şi relaţionale ale 
angajaţilor.

Pentru a fi eficient, un sistem de recompensare trebuie să îndeplinească patru condiţii:
I. sistemul de recompensare trebuie să dea posibilitatea oamenilor să îşi satisfacă nevoile 

de bază (în termenii folosiţi de A. Maslow, primele două niveluri);
II. sistemul de recompensare trebuie să ofere angajaţilor recompense comparabile cu cele 

oferite de alte organizaţii;
III. recompensarea trebuie distribuită corect şi echitabil în interiorul organizaţiei;
IV. sistemul de recompensare trebuie să ţină cont de faptul că diferiţi oameni au nevoi 

diferite şi pot alege diferite căi de realizare a acestor nevoi.

Aplicate corect, recompensele şi sancţiunile au un efect motivaţional, stimulând angajaţii să 
muncească mai mult şi mai bine şi de asemenea, un , impact pozitiv asupra moralului şi satisfacţiei



salariaţilor. S-a constatat totodată că motivarea puternică şi constantă a angajaţilor este urmată de 
accelerarea dezvoltării profesionale a acestora.

Cum de obţinut un nivel înalt al motivării subalternilor?
• Identifică scopurile posibile de realizat;
• Asigură informaţia despre rezultate;
• Asigură angajaţilor tăi un sistem lucrativ al premierilor şi a contravenţiilor;
• Planifică sarcinile, care vor permite oamenilor să simtă satisfacţie la realizarea lor, foloseşte 

abilităţile, şi vor conferi posibilitatea preluării deciziilor de sinestătător;
• Recunoaşte şi conferă laude pentru sarcinile bine realizate;
• Informează angajaţii, că pentru lucrul bine îndeplinit vor fi premiaţi, iar pentru încălcări -  

pedepsiţi;
• Asigură stagieri angajaţilor;
• Aratăle, ce trebuie să facă, pentru a obţine succese profesionale;

Avansarea, atragerea angajatului la importante proiecte, mărirea cercului de responsabilităţi 
reprezintă una din cele mai productive metode de apreciere. Responsabilitatea mărită reprezintă o 
sursă adăugătoare de motivaţii dacă lucrul trebuie să motiveze din interior atunci în primul rînd 
angajatul trebuie să obţină o informaţie generală despre rezultatele sale.



2 Managementul proiectelor

2.1 Ce este un proiect?

În prezent, datorită utilizării frecvente, cuvântul „PROIECT" este folosit, de multe ori, în mod 
excesiv sau inadecvat, iar înţelegerea proceselor şi activităţilor care se includ într -un proiect nu este 
pe deplin şi corect înţeleasă.

Din perspectiva teoriei managementului de proiect, orice serie de activităţi ce traversează ciclul 
proiectului - programare, identificare, pregătire, finanţare, implementare, evaluare - este un 
PROIECT.

❖ Majoritatea proiectelor doresc să atingă un obiectiv cu totul nou 
(ceea ce în mod normal este indicat prin titlul proiectului). Acest 
obiectiv deosebeşte un proiect de o activitate de rutină cu caracter 
repetitiv.

❖ Majoritatea activităţilor se pot executa de mai multe ori, în timp ce 
proiectele se desfăşoară o singură dată, deşi fiind adaptat şi ajustat 
locului şi condiţiilor existente poate fi repetat în altă locaţie.

❖ Un proiect constă într-o înşiruire de activităţi cu început şi sfârşit 
stabilite, activităţi ce sunt limitate de timp, resurse şi buget, în 
scopul atingerii obiectivului proiectului.

❖ Proiectul se realizează în conformitate cu descrierea expusă în 
propunerea de proiect. Propunerea de proiect este modul formalizat 
prin care se adresează unui finanţator "rugămintea" de a finanţa un

cu un scop bine definit, ţinând cont de limitările financiare şi temporale.

2.2 Ce este o cerere de finanţare?

Cerere de finanţare - formular care trebuie completat pentru a obţine o finanţare. Nu există un 
document standard de acest fel - acestea diferă de la finanţator la finanţator.

Finanţator - persoană sau organizaţie, instituţie care acordă finanţare proiectului elaborat de către o 
persoană fizică, organizaţie sau o comunitate, în baza cererii de finanţare înaintate.

Cererea de finanţarea completată reprezintă propunerea de proiect, care devine foaia de parcurs a 
implementării proiectului şi principalul document care stă la baza activităţii de monitorizare şi 
evaluare a impactului proiectului, activităţi care se desfăşoară pe toată durata proiectului.

Un proiect reprezintă:

plan de activităţi,



2.3 Care este „ciclul de viaţă al unui proiect"?

Un proiect este definit ca o serie de activităţi cu obiective fixate, conceput să producă un rezultat 
într-un cadru de timp delimitat conform unor costuri determinate. Cadrul de timp delimitat este unul 
din elementele esenţiale de diferenţiază proiectul de alte activităţi ale unei organizaţii care nu sunt 
proiecte. Perioada de timp care începe de la momentul apariţiei ideii de proiect şi până la finalizarea 
lui este numită în teoria managementului de proiect Ciclul de viaţă al unui proiect.

De regulă, toate proiectele se desfăşoară într-o succesiune de etape, pornind de la o problemă 
existentă din care se desprinde ideea de proiect. Ideea de proiect ţine de un anumit domeniu şi este 
specifică pentru un anumit grup ţintă şi anumiţi beneficiari. De aceea, ideile de proiect se identifică 
mai uşor şi obţin mai uşor finanţare dacă sunt extrase din documente strategice sau planuri de 
dezvoltare ale comunităţilor, din planuri strategice ale organizaţiilor sau alte documente de acest tip. 
Din cele menţionate, teoria managementului proiectelor, stabileşte în Figura 7. şase etape distincte 
ale ciclului de viaţă al unui proiect:

Figura 7. Ciclul de viaţă al unui proiect

Etapa Descrierea
Programarea Definiţiile proiectelor evidenţiază faptul că acestea sunt esenţiale pentru 

atingerea obiectivelor strategice ale unei organizaţii sau a obiectivelor strategice 
de dezvoltare a unei comunităţi. Proiectele reprezintă, de fapt, modalita tea prin 
care este implementată strategia de dezvoltare a unei comunităţi sau a unei 
organizaţii. Iată de ce este necesar ca proiectele să fie programate din timp, să 
fie scrise nu pentru a participa la concursurile de finanţare lansate de diferiţi 
finanţatori, dar pentru a realiza o viziune, o strategie de dezvoltare a unei 
organizaţii sau a unei comunităţi.



Etapa Descrierea
Identificarea În cadrul acestei etape se elaborează analize, studii de prefezabilitate, sondaje, 

discuţii, focus - grupuri. Aceste acţiuni ajută la identificarea şi selectarea 
problemelor pentru care se formulează obiectivele, scopul şi activităţile 
proiectului şi se planifică costurile. În această etapă se clarifică: este problema 
identificată una reală pentru grupul ţintă şi beneficiari; rezolvarea acestei 
probleme reprezintă o prioritate pentru comunitate/organizaţie; proiectul trebuie 
derulat neapărat acum; organizaţia dispune de capacitatea necesară pentru a 
implementa proiectul. Dacă la aceste aspecte se răspunde cu cel puţin un 
răspuns „nu", atunci problema trebuie re-analizată iar ideea de proiect trebuie 
regândită şi/sau identificată alta.

Pregătirea În cadrul acestei etape, în dependenţă de cerinţele înaintate de finanţator, se 
detaliază toate aspectele ideii de proiect şi se elaborează proi ectul prin 
completarea formularului de cerere de finanţare.
Proiectul va ţine cont de toate cerinţele înaintate şi va include în mod 
obligatoriu informaţii cu privire la: obiectivele generale şi scopul proiectului, 
activităţile şi rezultatele aşteptate, metodologia, indicatorii de performanţă, 
bugetul, organizaţia care va implementa proiectului şi factorii care asigură 
durabilitatea proiectului. Cererea de finanţarea completată reprezintă 
propunerea de proiect care devine foaia de parcurs a implementării proiectului şi 
principalul document care stă la baza activităţii de monitorizare şi evaluare a 
impactului proiectului, activităţi care se desfăşoară pe toată durata proiectului.

Finanţarea Proiectul este scris prin completarea cererii de finanţare, care este un formular 
standardizat, diferit pentru fiecare finanţator. Proiectul, de regulă, este depus 
spre finanţare la sediul finanţatorului.
În cazul deciziei de finanţare a proiectului propus, finanţatorul anunţă 
organizaţia care a înaintat proiectul şi se semnează un contract de finanţare prin 
care sunt determinate volumul şi condiţiile de finanţare. În baza acestui contract 
organizaţia beneficiar primeşte finanţarea alocată pentru implementarea 
proiectului.

Implementarea În baza resurselor materiale alocate şi a resurselor umane şi tehnice planificate 
are loc executarea activităţilor planificate pentru atingerea obiectivelor 
proiectului. Implementarea proiectului implică realizarea efectivă a tuturor 
activităţilor prevăzute în cererea de finanţare şi contract, inclusiv încheierea 
contractelor pentru servicii, achiziţii de bunuri şi lucrări, evenimente publice, 
investiţii, studii, etc.

Evaluarea Scopul acestei etape este de-a compara coerenţa rezultatelor proiectului cu
proiectului. obiectivele propuse, determinând eficienţa, impactul şi durabilitatea proiectului. 

Evaluarea furnizează informaţiile necesare privind lecţiile învăţate şi bunele 
practici obţinute atât pentru beneficiari cât şi pentru finanţatori.



2.4 Care sunt componentele unui proiect?

Structura unui proiect diferă în dependenţă de cerinţele finanţatorilor şi este 
determinată de: tipul proiectului, domeniul de implementare, volumul finanţării, 
perioada de implementare, aria de acoperire, cerinţele donatorului etc. Cu toate 
acestea, elementele principale comune care se regăsesc în orice proiect sunt:

I. Titlul proiectului
II. Rezumat

III. Descrierea problemei abordate şi justificarea proiectului
IV. Descrierea beneficiarilor şi grupurilor ţintă ale proiectului
V. Scopul şi obiectivele proiectului

VI. Planul de activităţi şi metodele de implementare ale proiectului
VII. Descrierea rezultatelor aşteptate
VIII. Descrierea durabilităţii şi a impactului proiectului

IX. Bugetul detaliat al proiectului
X. Descrierea organizaţiei implementatoare şi a echipei de implementare a 

proiectului.

2.5 Cum are loc identificarea grupurilor ţintă?

Orice propunere de proiect trebuie să ofere o descriere detaliată a grupurilor ţintă şi a 
caracteristicilor lor, dar şi a beneficiarilor proiectului.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt definite ca persoane, 
grupuri de persoane, instituţii, organizaţii profesionale, 
companii, etc., care pot avea o legătură, directă sau indirectă, 
cu proiectul respectiv. Pentru a maximiza beneficiile sociale şi 
instituţionale ale proiectului şi minimiza impactul negativ al 
problemelor existente, în descrierea proiectului se identifică şi 
se caracterizează toţi acei factori care ar putea influenţa 
implementarea acestuia, fie pozitiv, fie negativ.

Identificarea persoanelor, grupurilor, organizaţiilor care au pe parcursul implementării proiectului 
sau vor avea legătură cu proiectul după finalizarea lui se realizează atunci când este efectuată analiza 
problemelor. La această etapă se stabilesc grupurile /instituţiile importante care pot influenţa într -un 
anumit mod (pozitiv sau negativ) rezultativitatea eforturilor întreprinse în cadrul proiectului. De 
asemenea, se identifică şi grupurile care pot avea un impact neutru asupra implementării proiectului, 
dar sunt importanţi, deoarece acţiunile proiectului vin să le atingă interesele, să le modifice un 
comportament anume.

În acest fel, în orice proiect distingem următoarele categorii de grupuri - ţintă şi beneficiari:
■ Grup ţintă - grupul / entitatea care este direct şi pozitiv afectată de proiect la nivelul scopului 

proiectului. Aici poate fi inclus şi personalul din organizaţiile partenere;



■ Beneficiari - grupul / entitatea care beneficiază de pe urma proiectului pe termen lung la 
nivelul societăţii în sens larg (Ex: copii, datorită creşterii cheltuielilor pentru educaţie şi 
sănătate);

■ Partenerii proiectului - grupul / entitatea care participă direct la implementarea proiectului, 
care sunt şi părţi interesate şi pot fi şi grup ţintă.

Odată identificate, în proiecte este necesară descrierea lor. De aceea se realizează analiza grupurilor 
ţintă, se stabileşte numărul şi principalele caracteristici, iar rezultatele analizei se descriu în text.

2.6 Cum are loc stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului?

Scopul proiectului reprezintă punctul în care se doreşte a fi adusă, la finalul proiectului, situaţia 
pozitiv îmbunătăţită a problemei identificate. Scopul trebuie să fie clar şi concis, de aşa natură încât 

să poată fi enunţat (de regulă) într-o singură propoziţie.

De regulă, un proiect are un singur scop! Proiectele complexe au două-trei scopuri.

Dacă scopul reprezintă „punctul final" al proiectului, obiectivele sunt realizările la care proiectul 
contribuie în mod substanţial, dar pe care proiectul nu le poate atinge de sinestătător, ci numai în 
corelare cu alte proiecte.

Stabilirea obiectivelor poate deveni o sarcină uşor de îndeplinit dacă se utilizează metodele şi 
tehnicile adecvate scrierii proiectelor. Una din aceste metode este metoda Arborele obiectivelor. 
Arborele obiectivelor este o metodă aplicată în stabilirea scopului şi obiect ivelor unui proiect care 
urmează analiza problemelor fiind o tehnică care permite:

a) descrierea situaţiei viitoare care va fi obţinută prin rezolvarea problemelor;
b) identificarea posibilelor soluţii pentru problemele existente în situaţia dată;
c) transformarea aspectelor negative în aspecte pozitive (dezirabile, realiste).

Schema de bază aplicată în identificarea scopului şi obiectivelor proiectului aplicând metoda 
Arborele obiectivelor este alcătuită din doi paşi:

1. Reformularea tuturor situaţiilor negative ale analizei problemei în situaţii pozitive care 
trebuie să dorite dar şi posibil de obţinut în mod realist.

2. Verificarea relaţiilor „mijloace-scop", care ca şi în cazul situaţiilor pozitive trebuie să fie 
realiste şi posibil de realizat.

Situaţia negativă descrisă în Arborele problemelor este transpusă într-o situaţie îmbunătăţită, prin 
reformularea pozitivă a problemelor identificate, de parcă proiectul deja a fost implementat. Aceste 
formulări pozitive devin astfel obiective ale proiectului. Problema principală din Arborele 
problemelor se reformulează în pozitiv şi devine scopul proiectului.

În teoria managementului proiectelor există anumite cerinţe faţă de formularea obiectivelor. 
Conform acestor cerinţe un obiectiv trebuie să întrunească o serie de caracteristici care se regăsesc 
în termenul SMART („isteţ", în traducere din limba engleză). Termenul SMART este format din 
iniţialele cuvintelor care descriu caracteristicile respective:



SMART
In engleză In română
Specific Specific
Measurable Măsurabil
Achievable T angibil/Realizabil
Realistic Realist
Timebounded încadrat în timp

Faptul că un obiectiv trebuie să fie „Specific" este legat de necesitatea ca obiectivul respectiv să fie 
în legătură cu scopul proiectului. Altfel spus, realizarea obiectivului apropie echipa de proiect de 
atingerea scopului proiectului. Un obiectiv care nu ne ajută să avansăm către scopul pe care ni l -am 
propus, nu îşi are sensul.

„Măsurabilitatea" este o caracteristică extrem de importantă pentru că numai atunci când ne 
propunem obiective măsurabile ne putem da seama dacă i -am realizat şi, implicit, dacă am rezolvat 
ce ne-am propus. Un obiectiv este măsurabil dacă enunţul lui conţine sau din el pot fi deduse cel 
puţin un standard (nivelul până la care ne propunem să ne ridicăm cu „performanţa") şi un indicator 
de măsurare, fie ele cantitativ şi / sau calitativ.

Un obiectiv trebuie să fie realizabil, altfel, este un nonsens ca un proiect să îşi propună obiective ne - 
realizabile.

Diferenţa dintre „realizabil" şi „realist" este legată de faptul că un obiectiv poate fi, în sine, 
realizabil, însă se pune întrebarea dacă este şi realist (în termeni de beneficii financiare, materiale, 
etc.) pentru organizaţia care iniţiază proiectul şi îşi propune obiectivul respectiv.

În fine, pentru orice obiectiv trebuie să se stabilească de la început termenul până la care el urmează 
a fi îndeplinit. Fără termene pentru obiective, nu putem defini planul de activităţi a proiectului. De 
asemenea, dacă nu estimăm timpul de care avem nevoie pentru ati ngerea obiectivelor, nu ne putem 
da seama dacă proiectul pe care intenţionăm să îl implementăm se încadrează în termenele 
rezonabile solicitate de beneficiari, iar relaţia cost-beneficiu este pozitivă pentru organizaţia 
implementatoare.

2.7 Analiza problemelor?

Formularea problemei proiectului este unul din capitolele de bază ale 
unei cereri de finanţare. Acest capitol trebuie să ofere finanţatorului o 
descriere precisă şi bine argumentată a problemelor specifice pe care 
proiectul încearcă să o soluţioneze, astfel încât finanţatorul să fie 
convins să susţină financiar proiectul.

Contextul problemei. Descrierea problemelor ar trebui să înceapă cu 
descrierea contextului problemelor. Această parte a capitolului descrie 
mediul social, economic, politic şi cultural în care se iniţiază proiectul. 
Această descriere trebuie să conţină date relevante din statistica



oficială, rezultate ale cercetărilor efectuate, rezultate ale sondajelor realizate în faza de planificare a 
proiectului sau colectate din alte surse.

Identificarea problemei. Descrierea contextului trebuie urmată de formularea problemei pe care 
intenţionează să o soluţioneze proiectului. Formularea problemei presupune nominalizarea concretă 
a problemei sau problemelor abordate de proiect.

Imediat după, trebuie să urmeze justificarea proiectului. În această secţiune se prezintă argumentele 
care trebuie să arate de ce problema/problemele menţionate sunt o chestiune de importantă vitală 
pentru comunitate sau societate sau organizaţie, ce implicaţii negative afectează grupul ţintă şi 
beneficiarii proiectului, care sunt consecinţele nesoluţionării problemei.

Orice proiect trebuie să se limiteze la un spectru limitat de probleme abordate spre rezolvare în 
proiect. Se recomandă ca, în analiza şi descrierea problemelor să se utilizeze tehnica Arborelui 
problemelor, care permite realizarea analizei unei situaţii existente, identificarea problemelor - cheie 
în contextul acestuia şi argumentarea problemelor prin diagrama - arbore.

Arborele problemelor este o tehnică în baza căreia pot fi evidenţiate acele necesităţi şi constrângeri 
obiective care pot fi abordate în cadrul unui proiect. Utilizarea diagramei - arbore a problemelor 
cuprinde şase paşi şi permite clarificarea exactă a relaţiilor logice între problema existentă, cauzele 
acestei probleme şi efectele nesoluţionării ei:

Identificarea problemelor majore existente într-o  locaţie /  situaţie dată;

Selectarea problemei principale din spectrul problemelor identificate  
care, din punctul de vedere al organizaţiei, este rezolvabilă şi care, odată 
rezolvată, poate determina o serie de rezultate im portante pentru grupul

ţintă şi beneficiari;

Structurarea problemelor „înrudite" cu problema principală; 

Stabilirea unei ierarhii „cauză-efect";

Legarea problemelor cu săgeţi „cauză-efect"; 

Verificarea relaţiilor logice şi a completitudinii diagramei - arbore.



2.8 Care sunt paşii de elaborare a planului de activităţi al proiectului?

Activităţile proiectului sunt acţiuni care trebuiesc întreprinse, folosind resursele 
materiale şi umane (mijloacele), pentru a produce rezultatele propuse în cadrul 
proiectului. Planul de activităţi este reprezentarea grafică sau în formă tabelară a 
modului şi consecutivităţii de realizare a activităţilor.

Planul de activităţi trebuie să includă informaţi clare şi explicaţii pentru fiecare 
activitate a proiectului. Durata activităţilor proiectului trebuie stabilită în mod clar, 
cu detalii adecvate privind începutul şi sfârşitul lor precum şi responsabilul de 
implementarea lor.

În general însă, indiferent de ce tip de prezentare a Planului de activităţi utilizaţi, în elaborarea 
acestui document Vă puteţi conduce de următorul scenariu constituit din şase paşi:

Acţiune Descriere

1. Lista tuturor Elaboraţi o singură listă care include toate activităţile planificate a fi 
activităţilor proiectului realizate în proiect

x  ■*------------- ;—;---------- ;— ;------ ; # # . . . . .  . .
2. îm părţiţi activităţile în Împărţiţi activităţile mai întâi în sub-activităţi şi apoi în sarcini. 
sarcini realizabile şi sub - Fiecare sarcină este atribuită unui responsabil care şi-o asumă ca un 
activităţi scop pe termen scurt. Principala consideraţie este obţinerea unui nivel

corect de detaliere. Cea mai frecventă greşeală este împărţirea 
activităţii în prea multe detalii. Cei care planifică trebuie să împartă 
activităţile doar pană la un nivel la care au destule informaţii pentru a 
deduce resursele necesare.

3. Clarificaţi secvenţa şi Legaţi activităţile unele de altele pentru a le determina secvenţa şi 
interdependenţa interdependenţa. Determinaţi care sunt activităţile de care depinde de

începerea sau încheierea altei activităţi? De exemplu, construirea 
unei case constă într-un număr de acţiuni separate dar 
interrelaţionate: mai întâi se sapă şi se face fundamentul, apoi se 
ridică zidurile, etc.

4. Stabiliţi termeni de Fiecare sarcină trebuie să aibă o dată estimativă de începere, o durată 
realizare pentru fiecare de realizare şi o dată estimativă de încheiere.
sarcină
5. Alcătuiţi graficul După ce aţi specificat termenele sarcinilor individuale, următorul pas 
activităţilor principale este să planificaţi termenele pentru activităţile principale
6. Alocaţi sarcini în Distribuiţi responsabilităţi de realizare a activităţilor între instituţiile 
cadrul echipei partenere ale proiectului şi între membrii echipei de implementare a

proiectului

2.9 Ce sunt indicatorii de performanţă?

Indicatorii de verificare, numiţi şi indicatori de performanţă, reprezintă instrumente de măsură care 
fac posibilă măsurarea, cuantificarea, în termeni SMART, a nivelului de realizare atins de 
obiectivele propuse prin proiect, activităţile realizate şi rezultatele obţinute, ca urmare a 
implementării acestuia. Identificarea şi nominalizarea indicatorilor de verificare permit controlul



asupra procesului de realizare a proiectului şi formează baza sistemului de monitorizare şi evaluare a 
proiectului.

Ca şi în cazul obiectivelor, definirea indicatorilor de verificare trebuie să corespundă cerinţelor 
SMART, ceea ce înseamnă că indicatorii trebuie să fie:

> (S) Specifici: să se refere la un anumit obiectiv sau rezultat.
> (M) Măsurabili: să prezinte aspecte cantitative şi calitative ale gradului şi volumului de 

realizare a unui obiectiv sau rezultat care pot fi măsurate cu unităţile de măsură specificate.
> (A) Accesibili: posibil de realizat la un cost acceptabil, în limita bugetului proiectului.
> (R) Relevanţi: sunt semnificativi pentru obiectivul sau rezultatul pe care îl măsoară.
> (T) încadraţi într-o perioadă de Timp: fac referire la un anumit interval de timp, bine 

precizat, privind stadiul atingerii obiectivului sau rezultatului pe care îl verifică.

2.10 Cum se elaborează un buget?

Planificarea resurselor este una dintre cele mai responsabile etape în elaborarea unui proiect. 
Elaborarea bugetului proiectului este activitatea de estimare a tuturor costurilor necesare pentru 
realizarea activităţilor planificate.

Un buget bine elaborat:
S  Menţine orientarea activităţii echipei proiectului pe obiective.
S  Facilitează orientarea pe rezultate şi monitorizarea eficacităţii costurilor.
S  Oferă informaţii pentru mobilizarea planificată a resurselor (externe & locale).
S  Identifică implicaţiile de cost a fiecărei din activităţi.
S  Specifică contribuţiile finanţatorului şi co-finanţarea.

În elaborarea bugetelor trebuie întotdeauna să se ia considerare reglementările stricte pentru 
planificarea şi valorificarea corectă a liniilor bugetare ale proiectelor. Astfel, în cadrul programelor 
de finanţare ale diferitor finanţatori există o serie de factori limitativi pentru proiectarea bugetului, 
cum ar fi:

► limita minimă de finanţare a unui proiect (de exemplu, nu mai puţin de 50 mii Euro);
► limita maximă de finanţare a unui proiect (de exemplu, nu mai mult de 3 mil. Euro);
► limitări în utilizarea resurselor pentru lucrări, servicii şi infrastructură (de exemplu, maxim 

80% din bugetul total);
► limitarea costurilor pentru resursele umane (de exemplu, nu mai mult de 30% din bugetul 

total);
► impunerea unor cote maxime de cheltuieli (de exemplu: diurnele nu pot depăşi limitele 

stabilite pentru fiecare ţară);
► limitarea cotelor maxime ale cheltuielilor administrative sau/şi neprevăzute (de regulă ele nu 

depăşesc 5-7% din bugetul total);
► stabilirea unor cuantumuri pentru co-finanţare (de exemplu, minim 10%), etc.

În elaborarea bugetelor proiectelor se utilizează două abordări. Prima abordare se bazează pe 
planificarea cheltuielilor pe fiecare din activităţi şi apoi sumarea acestor cheltuieli într-un buget 
total. A doua abordare presupune elaborarea bugetului pe categorii de cheltuieli. Şi prima şi a doua 
abordare are avantaje şi dezavantaje. În cazul aplicării primei abordări pot surveni erori î n momentul



calculării costurilor pentru categorii comune de cheltuieli. A doua abordare necesită un grad mai 
avansat de cunoaştere a planificării bugetare.

Prima componentă importantă în elaborarea bugetului pe categorii de cheltuieli este determinarea 
costurilor legate de personal şi resursele umane implicate în proiect care include două categorii de 
costuri: salarii şi diurne.

Salariile personalului trebuie specificate pornind de la responsabilit ăţile fiecărui angajat şi gradul de 
ocupare în proiect (permanent, pe zile sau ore). Cheltuielile de deplasare, de regul ă, nu trebuie să 
depăşească mărimea stabilită de legislaţia în vigoare sau mărimea stabilită de finanţator pentru 
fiecare ţară. Salariile sunt calculate în buget la valoarea lor brută, incluzând contribuţiile la 
asigurările sociale, impozitele pe venit şi alte cheltuieli conexe remunerării personalului angajat 
conform legislaţiei naţionale. În cazul proiectelor internaţionale se va face o distincţie între salariile 
experţilor internaţionali, naţionali şi locali în conformitate cu tarifele utilizate pe pia ţa forţei de 
muncă şi practicile aplicate în domeniu.

Următoarea categorie de cheltuieli se referă la cheltuielile legate de transport. În cadrul proiectului 
ele sunt clar delimitate în funcţie de necesităţile locale şi de asigurare a deplasărilor peste hotare. De 
regulă, cheltuielile de transport internaţional includ şi costurile de traversare a frontierei, plata unor 
asigurări internaţionale, costul de sejur al şoferului, iar în cazul participării la expoziţii sau târguri - 
şi perfectarea unor documente vamale. În sens practic, în aceste situaţii este recomandată angajarea 
unei companii de turism, de transport internaţional sau a unui alt partener de acest fel. Transportul 
local se va calcula în funcţie de costul lunar necesar pentru perioada derulării proiectului.

În majoritatea proiectelor sunt eligibile şi sunt incluse în costuri cheltuielile de procurări de 
echipamente şi utilaje. Acestea se estimează şi se planifică separat. Este important să se determine 
exact necesităţile pentru echipamente şi bunurile procurate pe parcursul derulării proiectului, astfel 
încât acestea să reflecte exact necesităţile şi să fie argumentate pentru buna activitate a personalului 
angajat. Unii finanţatori au anumite restricţii faţă de calitatea şi provenienţa bunurilor procurate, 
astfel UE cere ca toate echipamentele să fie noi şi produse doar în ţările europene.

O altă categorie de cheltuieli sunt cheltuielile de administrare sau de oficiu. Cheltuielile legate de 
sediu şi funcţionarea oficiului este bine să fie proiectate pe lună pentru întreaga perioadă de 
implementare a proiectului. Cheltuielile curente la fel trebuiesc reflectate conform tarifelor de obicei 
practicate.

Unele dintre principalele categorii de cheltuieli care necesită o atenţie deosebită în special în 
proiectele de tip "hard" adică de investiţii sunt costurile pentru lucrări. Acestea pot fi construcţii, 
amenajări ale teritoriului, instalarea de echipamente şi dotări etc. Dat fiind faptul că pe piaţă 
operează mai mulţi prestatori este recomandată includerea costurilor care reflectă cel mai bine 
raportul "preţ-calitate", la care se mai adaugă o mică ajustare la inflaţia prognozată. Costurile 
pentru această categorie de cheltuieli este necesar să fie preluate din devizele de cheltuieli, din 
studiile de fezabilitate sau alte documente similare, unde sunt prezentate detaliat şi calculate de 
specialişti, pentru a asigura că ele sunt realiste. În bugetul proiectului ele se trec în formă 
generalizată. Cheltuielile de supraveghere tehnică trebuie să fie calculate în funcţie de 
complexitatea lucrărilor, dar este recomandat să nu depăşească 2%.

După ce au fost elaborate toate categoriile de cheltuieli are loc concatenarea lor într -un tabel unic, 
care are la sfârşit suma totală a bugetului calculată.



De regulă, formularele de buget şi procedurile de planificare financiară sunt foarte variate şi depind 
de fiecare finanţator în parte. Este esenţial ca managerii financiari să respecte exact cerinţele de 
elaborare a bugetelor, de raportare şi întocmire a rapoartelor financiare către organizaţia 
finanţatoare.

2.11 Ce este şi cum se elaborează Matricea cadrului logic?

Matricea Cadrul Logic este unul din instrumentele de bază aplicate în elaborarea unui proiect. Acest 
instrument a fost creat în anii '70 ai sec. XX dar a ajuns să fie folosit de majoritatea absolută a 
organizaţiilor finanţatoare la nivel european şi mondial.

Matricea este o reprezentarea tabelară a rezultatelor analizei problemelor într -un anumit domeniu 
pentru un proiect concret formată din 16 cadrane, împărţite pe patru coloane:
Descrierea proiectului, Indicatorii de verificare, Sursele de Verificare, Ipotezele şi patru 
rânduri - Obiective general, Scopul proiectului, Rezultatele, Activităţile.

Descrierea Surse de
Indicatori Ipoteze

proiectului verificare
Obiective
generale

Scopul
proiectului

Rezultate

Activităţi Mijloace Cost

Precondiţii

În fiecare din cadranele Matricei Cadrul Logic se înserează un anumit tip de informaţie astfel încât 
din aceasta să reiasă, într-o manieră sistematică şi logică legătura dintre situaţia problemă şi 
obiectivele, rezultatele, activităţile, mijloacele şi costurile proiectului. Această abordare reflectă 
relaţiile „cauză - efect" şi „mijloace - scop" ale proiectului, identificînd totodată modul în care se 
verifică realizarea acestora şi situaţiile care pot să influenţeze succesul sau insuccesul proiectului.

Între Matricea Cadrul Logic şi formatul propunerii de proiect (cererea de finanţare) există o legătură 
strânsă, în special în ceea ce priveşte conţinutul secţiunilor: obiective generale, scopul proiectului, 
rezultate, activităţi, mijloace, costuri, indicatori de verificare, ipoteze. De aceea, matricea se 
completează fie până la scrierea proiectului, când se face analiza problemelor şi se identifică 
strategia şi structura logică a proiectului, fie se completează la sfârşit când toate compartimentele 
cererii de finanţare sunt deja elaborate.

Recomandarea practicienilor în scrierea de proiecte este ca Matricea Cadrul Logic să fie elaborată la 
începutul scrierii proiectului, la etapa de analiză a problemelor şi elaborare a arborelui obiectivelor.



La această etapă poate fi constituită o relaţie directă între elementele arborelui obiectivelor şi 
Matricea Cadrul Logic.

Arborele obiectivelor Descrierea Proiectului

Activitati

De asemenea, completînd matricea la această etapă se poate stabili din start dacă proiectul are o 
legătură logică între elementele planificate. În cazul lipsei legăturii logice este mai uşor de 
reformulat anumite elemente la etapa iniţială, decât dacă se va face aceasta la etapa finală când 
proiectul este deja scris. Matricea Cadrul Logic completată la începutul scrierii proiectului devine un 
instrument de orientare pentru fiecare fază a procesului de scriere, cum ar fi identificarea 
obiectivelor şi scopului proiectului, identificarea rezultatelor, elaborarea planului de activităţi.

În Matricea Cadrul Logic se evidenţiază două tipuri de legături logice:
► Logica verticală - evidenţiază ceea ce urmează să se realizeze prin proiect, clarifică relaţiile 

cauză - efect şi scoate în evidenţă ipotezele în calitate de aspecte exterioare proiectului care 
nu pot fi controlate de echipa de implementare.

► Logica orizontală - urmăreşte măsurarea efectelor proiectului şi a resurselor utilizate în 
perioada de implementare, prin precizarea indicatorilor de verificare a obiectivelor, scopului 
şi rezultatelor şi a surselor care permit identificarea acestor indicatori.

2.12 Care este lista documentelor necesare de elaborat şi prezentat odată cu 
depunerea spre finanţare a unui proiect?

După finalizarea scrierii cererii de finanţare lucru asupra proiectului nu se încheie. În dependenţă de 
finanţator, în afară de formularul de cerere de finanţare completat mai sunt necesare elaborarea altor 
documente, care sunt necesare de prezentat odată cu propunerea de proiect. Scopul elaborării şi 
prezentării acestor documente suplimentare este oferirea de informaţii detaliate şi complete despre 
diferite aspecte ale proiectului, ceea ce - i justifică suplimentar finanţarea lui.

Lista documentelor suplimentare necesare de elaborat şi prezentat poate fi mai lungă sau mai scurtă, 
dar în majoritatea cazurilor ea include următoarele documente:

1. Planul de activităţi. Acest document se prezintă fie integrat în Cererea de finanţare fie ca 
document separat.

2. Bugetul proiectului.
3. M atricea Cadrul Logic.



4. CV-le personalului care vor fi implicate direct în derularea proiectului.
5. Pentru proiectele de investiţii care prevăd lucrări se solicită prezentarea unui studiu de 

fezabilitate sau a unui studiu de prefezabilitate care trebuie elaborat în conformitate cu 
cerinţele legislaţiei în vigoare. De regulă, data realizării studiului de fezabilitate nu trebuie să 
fie mai mare de 3 ani, înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.

6. Pentru aceleaşi tipuri de proiecte se prezintă devizele generale estimative ale volumelor şi 
costurilor lucrărilor.

7. Pentru proiectele ce prevăd achiziţii de bunuri se solicită un document cu specificaţia 
tehnică a bunurilor care se vor procura.

8. Pentru toate tipurile de proiecte se prezintă studii, cercetări, articole de specialitate 
referitoare la problema proiectului care confirmă datele şi informaţiile indicate în justificarea 
proiectului.

9. Pentru toate tipurile de proiecte se prezintă copii de pe rapoartele financiare şi 
documentele de înregistrare a organizaţiei care înaintează proiectul spre finanţare.

10. Şi nu în ultimul rând, pentru toate tipurile de proiecte, este recomandat, ca să fie prezen tat un 
document separat (broşură, buclet, alte documente tipărite) - Profilul companiei - care 
descrie în detalii ce reprezintă organizaţia, care este experienţa ei în implementarea 
proiectelor, ce proiecte reprezentative relevante a realizat până la momentul depunerii 
proiectului.

Acest document trebuie să descrie organizaţia cât de lăudabil posibil, experienţa precedentă şi 
proiectele anterioare realizate, recomandări de la instituţiile finanţatoare cu care aţi cooperat şi alte 
informaţii relevante. În acest sens, descrieţi în detalii dar laconic:

► Cînd şi de către cine a fost constituită organizaţia?
► Care sunt domeniile de activitate şi interes ale organizaţiei?
► De ce anume organizaţia Dvs. este cea mai potrivită să conducă proiectul?
► Care este legătura ei cu comunitatea locală, grupul ţintă şi beneficiarii proiectului?
► Ce fel de expertiză poate oferi organizaţia pentru implementarea proiectului pe care îl 

depuneţi spre finanţare?

Dacă în implementarea proiectului vot fi sunt implicaţi şi alţi parteneri, oferiţi informaţii similare cu 
privire la disponibilitatea, capacitatea şi aportul acestora în implementarea proiectului.

2.13 Care sunt metodele de accesare a fondurilor?

Organizaţiile derulează deseori activităţi ce nu intră în 
categoria proiectelor. De regulă, proiectele, scrise 
conform cerinţelor formularului de cerere de finanţare 
sunt înaintate pentru a obţine suportul financiar necesar 
către un anumit program de finanţare, o anumită 
organizaţie donatoare care a lansat un concurs de 
finanţare a proiectelor.

Ce facem în cazul în care activitatea pentru care avem 
nevoie de bani nu este tocmai un proiect?



Ce facem în cazul în care pentru o activitate pe care vrem să o desfăşurăm nu există lansat un 
program de finanţare sau un concurs de proiecte?

Da, este posibil de obţinut finanţare pentru activităţi ce sunt unice (de o singură dată, de exemplu: 
burse, participare la conferinţe sau stagii, etc.) sau repetate în aproximativ acelaşi fel în mod 
periodic, de exemplu: concursuri, festivaluri, expoziţii, târguri, etc.!

Da, este posibil de obţinut susţinere financiară pentru activităţi cu scopuri largi, de durată ce necesită 
implementarea mai multor activităţi care, de regulă, nu sunt intercorelate!

Principala metodă de accesare a fondurilor pentru activităţi care nu constituie un proiect este 
solicitarea directă. Solicitările directe pot fi adresate unui spectru larg de persoane şi organizaţii 
finanţatoare, cele mai indicate fiind:

Finanţator Particularităţi
Persoanele
particulare (de regulă 
"persoane cu bani”)

Reprezintă unii din cei mai importanţi şi accesibili finanţatori. Se 
identifică în persoana: directorilor de întreprinderi mari, liderii 
corporaţiilor internaţionale, acţionarii majoritari ai societăţilor 
comerciale cu renume, businessmeni cu renume, filantropi, etc. Dacă 
sunt în număr mare se pot asigura sume substanţiale.

Fundaţiile individuale 
sau familiale

Sunt create pentru finanţarea diferitor iniţiative, activităţi, proiecte, 
acţiuni filantropice fără a organiza concursuri sau programe speciale de 
finanţare. Dispun de o bogată experienţă şi anumite tradiţii de alocare a 
fondurilor. De exemplu: Fundaţia Familia Sturza, Fundaţia Soros, 
Fundaţia Corneliu Coposu, Fundaţia Ronald Reagan, Fundaţia Charles 
Stewart Mott, Fundaţia Ford, etc.

Societăţile comerciale 
(de toate tipurile şi 
mărimile)

Reprezintă un finanţator deosebit de important deoarece, aşa cum atestă 
experienţa ţărilor europene, societăţile comerciale au o contribuţie 
majoră în bugetele organizaţiilor obşteşti şi pot asigura cu mici 
contribuţii (în bani) fondurile necesare pentru bugetul unei activităţi 
majore, pot aloca materiale pentru lucrări de investiţii sau echipament. În 
acest sens, nu este numaidecât necesar de orientat la resursele financiare 
pe care le pot aloca firmele private. Contribuţiile în materiale sau 
echipamente nu trebuie neglijate.

Fundaţiile
corporaţiilor
internaţionale

De regulă aceste fundaţii sunt înfiinţate de firme mari contribuţiile 
făcându-se anual care depind în mare parte de profiturile obţinute de 
companii. Domeniile de finanţare şi spectrul activităţilor pe care le 
finanţează aceste fundaţii este foarte divers. De regulă, aceste fundaţii 
finanţează activităţi din iniţiativă proprie şi numai la solicitare directă. 
De exemplu: Fundaţia Orange, Fundaţia Mitsubishi Electronic America; 
Fundaţia IBM.

Fundaţiile comunitare Aceste structuri sunt înfiinţate prin contribuţia persoanelor fizice şi 
juridice, autorităţilor publice locale cu localizare geografică într-o 
comunitate dată pentru a acorda sprijinul financiar pentru diverse acţiuni 
şi activităţi cu caracter general care se limitează la acea comunitate. 
Cererile de finanţare sunt depuse în adresa Fundaţiei comunitare pentru a 
soluţiona o problemă de interes comunitar. Finanţările se acordă de 
regulă în conformitate cu programul de activitate şi statutul Fundaţiei.



Finanţator Particularităţi
De exemplu: Fundaţia Comunitară din or. Ungheni, Fundaţia 
Comunitară din or. Orhei sau Soroca.

Fundaţiile mixte Sunt crearea cu suportul mai multor factori de interes şi finanţate atât de 
la bugetul de stat cât şi din surse particulare sau comerciale. Se acordă 
finanţare în domenii de interes foarte larg, cu un beneficiu public 
evident. Astfel de structuri pot fi organizate în reţea de fundaţii si 
organizaţii. De exemplu: German Marshall Fund, Centrul Regional de 
Mediu (REC).

Asociaţiile religioase Acestea pot finanţa diferite tipuri de iniţiative şi activităţi ale 
organizaţiilor nonprofit şi se întâlnesc sub diverse forme: asociaţii ale 
unor culte sau o anumita biserică. Aceste structuri de regulă acordă surse 
de finanţare importante în domenii ca: servicii de asistentă socială, 
grupuri defavorizate, minorităţi. Procedura de acordare a fondurilor este 
facilă în special membrilor comunităţii religioase.

Organizaţiile
neguvernamentale

Deşi este mai puţin relevant pentru Republica Moldova, din cauza unei 
slabe dezvoltări a sectorului asociativ, de obicei organizaţiile 
neguvernamentale reprezintă uneori un sponsor deloc de neglijat. În 
anumite condiţii şi programe sunt cazuri când organizaţiile 
neguvernamentale colectează fonduri pe care apoi le donează unor 
organizaţii mai mici. Se poate întâmpla de asemenea, ca acţiunea pentru 
care solicitaţi finanţare să fie parte integrantă a unui proiect mai mare al 
unui ONG. Finanţarea se face de regulă, în acelaşi domeniu de activitate 
cu al organizatei donatoare.

Programele
guvernamentale

Acestea se adresează unor probleme specifice la nivel naţional: şomeri, 
copii, tineri, persoane cu dizabilităti, probleme specifice de mediu şi pot 
fi uşor accesate de către organizaţiile neguvernamentale fără un concurs 
special organizat din contul unor resurse şi fonduri de rezervă. De 
exemplu: Programele pentru tineret ale Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Fondurile Ministerului culturii.

Alte instituţii Cum ar fi instituţii de învătământ superior sau de cercetare, instituţii din 
domeniul culturii sau artei. Acestea pot pune la dispoziţie resurse pentru 
iniţiative novatoare şi inedite.

Exista o varietate de moduri în care donatorii menţionaţi anterior ar putea oferi sprijin. De la 
donatorii menţionaţi se pot obţine:

■ Donaţii în bani gheaţă sau transferuri cu destinaţie directă sau indirectă;
■ Sponsorizarea unui eveniment sau a unei activităţi;
■ Suportarea costurilor pentru publicarea materialelor promoţionale şi educaţionale;
■ Acţiuni promoţionale comune în care donatorii contribuie cu o donaţie în schimbul fiecărui 

produs vândut, pentru a încuraja vânzările;
■ Punerea la dispoziţie a facilităţilor companiei, incluzând sălile de întâlnire, facilităţi de 

tipărire sau design, ajutor în expedierea poştei;
■ Sprijin în echipamente, oferind produse ale companiei sau echipament de birou care nu mai 

este solicitat;
■ Publicitatea unor broşuri, pliante şi alte publicaţii ale solicitanţilor.



Elementul cheie în obţinerea unei finanţări directe este scrisoarea de solicitare.

Scopul unei astfel de scrisori este să furnizeze pe scurt (de obicei maximum două - trei pagini) 
informaţii esenţiale despre subiectul propus spre finanţare. Prin intermediul solicitărilor directe se 
descrie pe scurt şi foarte clar justificarea acordării resurselor solicitate. Prin esenţa sa solicitarea 
directă este un micro-proiect, de aceea trebuie să conţină elementele caracteristice unui proiect. În 
continuare se prezintă o structură model a unei scrisori de solicitare directă.

1. Solicitarea trebuie scrisă pe foaia cu antet a organizaţiei solicitante. Antetul scrisorii trebuie 
să identifice în mod clar expeditorul (organizaţia, adresa, numărul de telefon, fax, adresa e
mail, adresa paginii web (dacă există) şi destinatarul.

2. Nu uitaţi să adăugaţi data la care a fost scris documentul.
3. Modul de adresare este extrem de important. Adresarea reprezintă prima propoziţie pe care o 

va citi destinatarul, "prima notă a partiturii". Evitaţi formulări de tipul "Stimate 
Domnule/Doamna”. Dacă începeţi în acest mod, mesajul pe care îl transmit este nu numai că 
nu ştiţi cui va adresaţi, dar că nici nu aţi încercat să aflaţi acest lucru. Adresarea trebuie să fie 
personalizată.

4. Atrageţi atenţia cu un început provocator. Utilizaţi un paragraf de introducere, în care fie 
încercaţi să atrageţi instantaneu atenţia cititorului, fie că vă prezentaţi pe scurt scopul 
mesajului. Orice persoană (în speţă filantropii) este foarte ocupată şi dacă citirea unui mesaj 
nu captivează în primele 24 secunde scrisoarea nu este citită mai departe.

5. În continuare prezentaţi detaliile mesajului. Încercaţi să faceţi scrisorile nu mai lungi o de 
pagină şi evitaţi din toate puterile să nu fie mai lungi de două, maxim trei pagini. Scrisorile 
pe 3 şi mai multe pagini nu se citesc în proporţie de 96%. Detaliile mesajului trebuie să 
conţină:

■ Care este problema concretă pe care o abordaţi?
■ Se face o descriere succintă şi foarte clară care este scopul solicitării?
■ Se explică în continuare mai detaliat de ce aveţi nevoie?
■ Menţionaţi suma pe care o solicitaţi. Cereţi donaţia la început şi repetaţi cererea

spre sfârşit.
■ Precizaţi exact cum? şi pentru ce? va fi utilizata donaţia.
■ Prezentaţi succint organizaţia, misiunea şi scurt istoricul ei 

început sau la sfârşitul scrisorii).
(poate fi făcut la

■ Relataţi pe scurt dacă aţi realizat o activitate similară şi care a 
(doar pozitiv desigur).

a fost rezultatul ei

6. Urmează încheierea care trebuie să conţină concluzia, ceea ce aşteptaţi de la activitatea pe 
care o veţi desfăşura şi adăugaţi faptul că sunteţi dispuşi să oferiţi orice informaţii 
suplimentare.

7. Arătaţi prin conţinut că solicitarea dumneavoastră este urgentă.
8. Subliniaţi caracterul de voluntariat al muncii pe care o depuneţi (salariile de obicei nu sunt 

acceptabile ).
9. Mulţumiţi în avans donatorului.
10. La sfîrşit adăugaţi numele şi funcţia dumneavoastră (tipărite) şi obligatoriu semnătura. 

Câteva rânduri scrise de mână (eventual un post scriptum) vor da o notă mai personală 
mesajului.



3 Auditul intern

3.1 Ce reprezintă auditul intern?

Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă, care oferă unei entităţi o 
asigurare în ceea ce priveşte gradul de control deţinut asupra operaţiunilor, o 
îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile, şi contribuie la adăugarea valorii. 
Auditul intern ajută entitatea să îşi atingă obiectivele, evaluînd printr-o abordare 
sistematică şi metodică procesele sale de management al riscurilor, de control şi 
de guvernare a entităţii, oferind propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Rolul auditorului intern este acela de a-l consilia pe manager pentru abordările practice succesive 
deja elaborate prin analize şi evaluări, de a oferi asigurări privind funcţionalitatea sistemului de 
management financiar şi control.

3.2 Care sunt funcţiile auditorului şef şi angajaţilor?

Auditorul şe f are următoarele atribuţii:
• elaborează şi înaintează spre aprobare managerului entităţii Carta de audit intern; planul 

strategic şi planul anual al activităţii de audit intern;
• organizează şi coordonează activităţile de audit intern şi supraveghează realizarea acestora;
• prezintă managerului entităţii rapoarte ale misiunilor de audit intern, precum şi raportul anual 

de activitate a unităţii de audit intern;
• aprobă versiunile preliminare şi finale ale rapoartelor de audit;
• informează periodic, minim trimestrial, managerul entităţii despre rezultatele activităţii de 

audit intern;
• organizează procesul de monitorizare a implementării recomandărilor de audit;
• asigură instruirea corespunzătoare a personalului de audit intern;
• informează, în scris, managerul entităţii şi managerul unităţii auditate, în cazul descoperirii 

pe parcursul realizării misiunii de audit intern a indiciilor potenţialelor fraude;
• remite Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern din cadrul 

Ministerului Finanţelor spre avizare proiectele Cartei de audit intern ; copia planului 
strategic al activităţii de audit intern, copia planului anual al activităţii de audit intern, etc..

Şeful echipei de audit intern are următoarele atribuţii:
• organizează şedinţa de deschidere şi întocmeşte Procesul verbal al şedinţei de deschidere;
• aprobă Programul de testare şi supraveghează activitatea echipei de audit;
• informează sistematic conducătorul unităţii de audit intern despre p rocesul de realizare a 

sarcinilor echipei de audit;
• conduce şedinţa de finalizare a lucrului în teren;
• elaborează rapoarte de audit intern şi le prezintă spre examinare conducătorului unităţii de 

audit intern;
• participă la şedinţa de închidere a misiunii de audit şi este responsabil de urmărirea 

implementării recomandărilor de audit;

I



• solicită întocmirea de către unităţile auditate a planului de acţiuni privind implementarea 
recomandărilor;

• informează imediat în scris conducătorul unităţii de audit intern, în cazul descoperirii pe 
parcursul realizării misiunii de audit intern a indiciilor potenţialelor fraude.

Membrii echipei de audit au următoarele atribuţii:
• efectuează documentarea şi analiza sistemelor;
• realizează testele de audit;
• documentează constatările de audit;
• formulează versiunea preliminară a recomandărilor pentru raportul de audit;
• participă în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit
• realizează activitatea în conformitate cu cadrul normativ şi principiile fundamentale ale 

activităţii de audit intern.

3.3 Care sunt obiectivele auditului intern public?

Obiectivele auditului intern public sunt:

• de a ajuta entitatea publică atît în ansamblu, cît şi structurile 
sale, prin intermediul opiniilor şi recomandărilor;

• de a oferi asigurări, precum că riscurile sînt gestionate în 
mod adecvat;

• de a oferi asigurări, precum că patrimoniul este administrat 
şi păstrat în mod adecvat;

• de a oferi asigurări pentru o bună monitorizare a 
conformităţii activităţii entităţii cu regulile şi procedurile 
existente;

• de a oferi asigurări, precum că evidenţă contabilă este ţinută 
în mod corect;

• de a îmbunătăţi calitatea managementului, prin oferirea 
consultaţiilor în procesul adoptării deciziilor;

• de a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor entităţi.

3.4 Care sunt beneficiile implementării auditului intern în sectorul public?

Implementarea auditului intern în sectorul public are un şir de beneficii, şi anume:
• funcţia de audit intern reprezintă un element de bază al bunei 

guvernări în sectorul public;
• ajută entitatea atît în ansamblu, cît şi structurile sale, prin opinii şi 

recomandări;
• promovează un mediu de control adecvat întru realizarea unui 

management eficient şi eficace în cadrul entităţii;
• oferă managerilor un sprijin eficient şi îi ajută în atingerea succesului;
• ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele propuse;
• oferă managerului entităţii o siguranţă că procedurile de control intern există şi funcţionează;



• ajută conducerea, în calitate de consultanţi, în administrarea entităţii publice;
• se axează pe rezolvarea problemelor, şi nu pe învinuirea persoanelor;
• este o soluţie, ce oferă posibilitatea optimizării resurselor entităţii publice;
• îmbunătăţeşte calitatea managementului, prin oferirea consultaţiilor în procesul adoptări i 

deciziilor;
• realizează verificări pentru viitor, şi nu pentru trecut, prevenind astfel fraudele şi 

iregularităţile;
• oferă instituţiilor o asigurare, precum că în entitatea publică există un sistem de evaluare 

diagnostic a procedurilor de control intern;
• este o funcţie continuă, nu ocazională;
• contribuie la minimalizarea nivelului corupţiei.

3.5 Care este cadrul normativ ce reglementează auditul intern în RM?

Auditul intern în Republica Moldova este reglementat de următoarele acte legislative şi normative:
• Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010,;
• Codul etic şi Carta de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului 

Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010;
• Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul 

public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 
29.12.2008;

• Echipa de audit a făcut tot posibilul pentru a respecta Standardele 
naţionale de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.

98 din 27.11.2007.

3.6 Care este diferenţa dintre auditul intern şi revizie?

Diferenţa dintre auditul intern şi revizie constă în următoarele:
Revizie (inspecţie) Audit intern
Controlul documentelor, valorilor materiale şi a 
activelor

Evaluarea sistemului de management financiar 
şi control

Orice greşeală se soldează cu sancţiuni rOrice iregularitate se soldează cu oferirea
recomandărilor

Se evidenţiază persoanele vinovate Se evidenţiază cauzele, constatările şi 
recomandările

Control asupra activităţii financiare rInclude toate activităţile entităţii, inclusiv
activitatea financiara

Poate fi realizată prin controale succesive Utilizează proceduri de testare standard
Nu are rolul de a interpreta sau de a readuce în 
discuţie norme şi reguli

Metodologie specifică pentru analiză, 
interpretare şi evaluare

Raportează pe cale ierarhică modul de 
soluţionare a problemelor

Are linie proprie de raportare celui mai înalt 
nivel al conducerii

Se ocupă de recuperarea banilor (verificări ex - 
post)

Face ca banii să nu fie risipiţi (verificări ex - 
ante, preventive)



3.7 Cum are loc planificarea activităţii de audit?

Pentru planificarea activităţii de audit intern se utilizează planificarea strategică şi planificarea 
anuală.

Planul strategic de audit intern se stabileşte pe o perioada de minim 3 ani pe baza analizei riscului 
asociat activităţilor auditabile de către unitatea de audit public intern.

Procesul de planificare strategică şi anuală de desfăşurare a misiunilor de audit constă din 
următoarele etape:

• determinarea mediului de audit (identificarea sistemelor auditabile);
• efectuarea analizei riscurilor sistemelor auditabile;
• prioritizarea sistemelor auditabile;
• racordarea resurselor disponibile cu necesităţile în servicii de audit intern;
• identificarea strategiei de desfăşurare a misiunilor de audit;
• elaborarea planului anual al activităţii de audit intern.

Planul anual al activităţii de audit intern reprezintă în sine o parte a planului strategic sub formă de 
misiuni de audit care vor fi desfăşurate pe parcursul anului de gestiune .

Planul anual specifică denumirile sistemelor ce vor fi auditate pe parcursul anului de gestiune, 
perioada fiecărei misiuni de audit, precum şi personalul care se planifică a fi implicat pentru 
desfăşurarea auditelor. Suplimentar, planul oferă informaţii generale despre titlul şi durata fiecărei 
misiuni de audit intern ce vor fi realizate.

3.8 Cum are loc identificarea sistemelor auditabile (  domeniilor de risc) ?

Pentru identificarea sistemelor auditabile sunt utilizate informaţiile şi opiniile manageriale, 
regulamente, organigarame, rapoarte şi concluzii, planuri de activitate, bugete, auditele externe şi 
interne, etc.

După identificarea sistemelor auditabile şi gruparea acestora în categorii, se stabileşte importanţa 
lor pentru obiectivele auditului, în baza evaluării factorilor de risc.

Scopul principal al evaluării factorilor de risc ai sistemelor auditabile este ierarhizarea acestora 
pentru a determina sistemele cu un grad sporit de risc şi, în consecinţă, direcţionarea resurselor de 
audit pentru auditarea prioritară a acestora.

Conducătorii unităţilor de audit intern elaborează metode de evaluare a riscurilor în baza valorii 
tranzacţiilor, nivelului controlului intern, constatărilor precedente ale auditului intern şi extern. 
Orice abordare este mai mult sau mai puţin subiectivă.

În conformitate cu recomandările Normelor metodologice de aplicare a auditului intern în sectorul 
public, pentru evaluarea riscurilor aferente sistemelor auditabile se utilizează modelul bazat pe 4 
grupe de factori de risc:

• materialitatea;



• mediul de control intern / vulnerabilitatea;
• sensibilitatea;
• preocuparea conducerii.

3.9 Care sunt etapele de planificare a misiunilor de audit?

Etapele principale de planificarea a misiunilor de audit intern sunt următoarele:
• Iniţierea şi pregătirea misiunii de audit intern, etapă care presupune organizarea unei 

şedinţe preliminare, stabilirea/reconfirmarea titlului misiuni de audit, determinarea 
resurselor necesare pentru efectuarea misiunii de audit intern, pregătirea şi semnarea 
ordinului cu privire la efectuarea misiunii de audit;

• Planificarea preliminară a misiunii de audit intern, care constă în colectarea informaţiilor, 
analiza acestora şi reconfirmarea domeniului de aplicare, evaluarea preliminară a 
riscurilor;

• Pregătirea pentru şedinţa de deschidere, elaborarea agendei şedinţei de deschidere şi 
remiterea acesteia structurii auditate, desfăşurarea şedinţei şi elaborarea procesului verbal 
al şedinţei de deschidere;

• Stabilirea programului de lucru al misiunii de audit, care include repartizarea sarcinilor 
şi programarea detaliată a testărilor.

3.10 Ce reprezintă probele de audit?

Probele de audit constituie dovezile, obţinute din procedurile de audit efectuate în timpul misiunilor 
de audit intern, precum şi dovezile obţinute din alte surse, cum ar fi misiunile de audit precedente.

Nu este necesar ca auditorii să examineze toată informaţia, care poate să existe, şi să o califice ca 
probă de audit. Însă, cînd descriem o constatare de audit, aceasta trebuie neapărat să fie justificată 
prin probe corespunzătoare. Fără probe de calitate, auditorii nu pot ajunge la concluzii corecte 
privind realizarea obiectivelor misiunii de audit intern.

Probele de audit sunt puternice, dacă sunt convingătoare. Caracterul persuasiv, la rîndul său, poate fi 
atins dacă probele sunt relevante, suficiente şi sigure. Există relevanţă dacă diferite rezultate vor 
genera diferite concluzii privind obiectivele auditului. Există suficienţă dacă sunt probe destule ca să 
se ajungă la o concluzie şi există siguranţă dacă probele sunt credibile.

3.11 Ce reprezintă dosarul de audit?

Dosarul de audit intern prezintă o mapă, în care sînt păstrate documentele de audit, care sînt 
organizate într-o manieră standard pentru a facilita utilizarea acestora de către conducătorul unităţii 
de audit intern la momentul analizei documentelor de lucru ale misiunii de audit, precum şi de alte 
persoane autorizate, care solicită acces la aceste documente.
Există două seturi de dosare de audit intern:



• dosarul permanent;
• dosarul curent.

3.12 Ce informaţii trebuie să conţină dosarul permanent şi curent?

Dosarul permanent conţine toate informaţiile relevante pentru înţelegerea specificului entităţii, 
inclusiv:

• acte normative, care se referă la domeniul de activitate al entităţii respective şi care 
reglementează activitatea acesteia;

• documente, ce conţin descrieri ale proceselor;
• informaţii cu privire la evaluarea riscurilor;
• organigrame;
• devize de venituri şi cheltuieli;
• date statistice cu privire la performanţă;
• copii ale tuturor rapoartelor de audit intern;
• rapoartele de audit ale Curţii de Conturi, etc.

Dosarul curent conţine doar informaţiile necesare pentru a justifica constatările unei misiunii de 
audit. Dosarul conţine toate informaţiile colectate pe parcursul misiunii de audit curente, inclusiv:

• Ordinul cu privire la efectuarea misiunii de audit;
• Agenda şedinţei de deschidere;
• Programul de lucru al misiunii de audit;
• Procesul verbal al şedinţei de deschidere;
• Chestionare, interviuri;
• Formulare de evaluare a riscurilor;
• Formulare pentru cercetare şi evaluare;
• Programul de testare;
• Tabele cu teste;
• Procesul verbal al şedinţei de închidere;
• Raportul de audit final;
• Procesul verbal al şedinţei de închidere a misiunii de audit;
• Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor;
• Raportul de urmărire a implementării recomandărilor de audit, etc.

3.13 Ce elemente trebuie să includă un raport de audit intern?

Raportul de audit este prezentat în format şi structură standard, după cum este stabilit de către şeful 
unităţii de audit intern, şi trebuie să includă următoarele elemente:

• Pagina de titlu şi cuprinsul;
• Sumarul executiv, în cazul cînd Raportul de audit este voluminos;
• Introducere, care trebuie să cuprindă domeniul de aplicare şi perioada misiunii de audit;



• Contextul administrativ, inclusiv descrierea obiectivelor operaţionale ale procesului auditat 
pentru a înţelege constatările şi recomandările de audit;

• Constatările şi recomandările de audit,
• Răspunsul conducerii unităţii auditate la raportul de audit final;
• Anexe cu informaţii justificative.

3.14 Care sunt etapele procesului de întocmire a Raportului de audit?

În procesul de întocmire a Raportului de audit auditorii interni parcurg următoarele etape:

• Şedinţa de finalizare a lucrului în teren, în cadrul căreia auditorii interni convin împreună cu 
persoanele din cadrul unităţii auditate asupra constatărilor şi recomandărilor de audit;

• Formularea constatărilor de audit;
• Formularea recomandărilor de audit;
• Întocmirea Raportului preliminar de audit;
• Revizuirea din partea conducerii unităţii auditate a Raportului preliminar de audit şi, anume, 

verificarea calităţii şi importanţei constatărilor;
• Şedinţa de închidere a misiunii de audit, în cadrul căreia se obţine reacţia de răspuns din 

partea conducerii unităţii auditate;
• Proiectul Raportului de audit final, în care sînt reflectate comentariile efectuate în timpul 

şedinţei de închidere a misiunii de audit;
• Răspunsul unităţii auditate, care conţine comentariile în formă scrisă despre Raportul de 

audit, precum şi prezentarea unui Plan de acţiuni privind implementarea recomandărilor;
• Raportul de audit final, care conţine răspunsul unităţii auditate şi, ulterior, remiterea acestuia 

părţilor relevante.

3.15 Cine primeşte raportul final de audit?

Raportul de audit este adresat conducătorului entităţii publice şi conducătorului unităţii a uditate. 
Conducătorul entităţii publice decide cine primeşte o copie a raportului de audit.



4 Managementul Calităţii

4.1 Ce este MC în APL?

În prezent se face referire în mod frecvent la termeni cum ar fi calitate, calitate totală, managementul 
calităţii etc. Calitatea s-a constituit ca o strategie competitivă, aplicată în mod original proceselor 
industriale şi, mai recent, serviciilor.

Calitatea este ansamblul de caracteristici ale unui produs care satisfac necesităţile clienţilor şi, în 
consecinţă, fac ca produsul să fie satisfăcător.

„Calitatea în APL  înseamnă prestarea de servicii conform cerinţelor cetăţeanului” (Ernst Maragall,
Primăria din Barcelona: Calitate totala în serviciile publice. INAP 
şi Fundaţia pentru Formare şi Tehnologie, 1992).

„Extinderea prin care un produs sau un serviciu realizează 
specificările clientului şi este conform cu întrebuinţarea sa”. 
(Biroul Gestiunii şi Bugetelor Statelor Unite, 1988).

Produsul - rezultatul proceselor Administraţiei Publice - un 
serviciu sau o informaţie.

Clientul -  este cel care beneficiază în mod direct de serviciile 
administrative sau cine le utilizează - cetăţenii, organizaţiile, 

grupurile sociale şi societatea în ansamblul. Clienţii pot fi interni şi externi.

Managementul calităţii poate fi prezentat ca pe un avans continuu spre calitate, de care s-ar părea 
că ne apropiem treptat, prin intermediul schimburilor care îţi îmbunătăţesc standardele, dar fără a o 
dobîndi în întregime.

4.2 Care este rolul Managementului Total al Calităţii în Administraţia 
Publică?

Adaptarea şi introducerea mijloacelor şi instrumentelor managementului calităţii în sectorul 
serviciilor şi al administraţiei publice se datorează faptului că modelul birocratic nu răspunde 
condiţiilor economice, sociale şi culturale actuale, iar numărul scăzut de posibilităţi obligă APL la 
eficienţă, adică la reuşita obiectivelor publice cu cel mai mic cost posibil, optimizînd folosirea 
mijloacelor disponibile prin iniţierea serviciilor şi acţiunilor de calitate ajustate la necesităţi şi 
aşteptări.

Rolul Managementului Total al Calităţii în Administraţia Publică este:



Reducerea cheltuielilor. Cu cît este mai puţin necesar să se repete un lucru şi 
cu cît se foloseşte mai puţin timp în servirea clienţilor, cu atît se optimizează 
mai mult folosirea resurselor şi cu atît mai mult va fi posibilă folosirea 
surplusului în alte scopuri.

-----------------------------------------------------------------------------------  4
urilor. Clienţii satisfăcuţi vor tinde mai mult către folosirea 
produsului care li se oferă. în cazul Administraţiei Publice, 
tă la mai puţine întârzieri în privinţa plăţii impozitelor. _

i  productivităţii. Asigurarea calităţii tinde să crească productivitatea, ^  
nărui de repetări se micşorează, cu folosirea corespunzătoare mai 
a resurselor. Pe de alta parte, cultura colaborării organizaţiei tinde 

i costurile de coordonare a structurii - creste eficienţa.

nbunătăţirea imaginii. Cu cît serviciul este mai bun, cu atît imaginea vafi 
îai bună.
reşterea competitivităţii. 0  imagine mai buna şi unele scăderi de costuri 
etermină creşterea competitivităţii.

îmbunătăţirea mediului ambiant /n care îşi desfăşoară activitatea 
funcţionarii. Cultura calităţii totale face ca prestarea unui serviciu mai bun în 
Administraţia Publică să se considere un obiectiv comun. îmbunătăţirea 
continuă se obţine doar prin intermediul colaborării şi pregătirii personalului. 
Postura proactivă. 0  planificare mai bună permite concentrarea eforturilor în 
rezolvarea problemelor mai importante şi reduce timpul dedicat „stingerii 
focului".

4.3 Care sunt principiile pe care se bazează calitatea în APL?

Calitatea serviciului în Administraţiile Publice necesită transparenţă în ceea ce priveşte participarea 
contribuabilului, satisfacerea cetăţeanului şi accesibilitate, de aceea calitatea se bazează pe anumite 
principii:

❖ cetăţenii participă la decizii sau sunt consultaţi în ceea ce priveşte nivelul şi tipul serviciilor 
furnizate;

❖ cetăţenii sunt informaţi în ceea ce priveşte nivelul şi tipul serviciilor care se prestează;
❖ cetăţenii pot spera, în mod rezonabil, să ajungă la acest nivel de serviciu;
❖ cetăţenii pot alege între diferiţi prestatori de servicii, care le vor prezenta ofertele;
❖ cetăţenii pot formula plîngeri cînd nu primesc serviciul adecvat;
❖ agenţiile prestatoare de servicii îşi fixează obiectivele calităţii şi au mijloace ca să le atingă;
❖ Administraţiile Publice iniţiază transformări care fac din cetăţean punctul iniţial pentru 

prestarea serviciilor lor;
❖ formează şi specializează personalul care trebuie sa lucreze în contact direct cu publicul;
❖ aspectul fundamental pentru contribuabil trebuie să fie profesionalitatea şi etica Serviciului 

Public.



4.4 Care sunt dificultăţile introducerii Managementului Calităţii?

Implementarea Managementului Total al Calităţii presupune o transformare atît de profundă a 
organizaţiei încît este inevitabilă apariţia unor rezistenţe puternice. Din acest motiv, este necesar să 
se ia în consideraţie imensul efort care se impune pentru rezolvarea dificultăţilor care apar în acest 
proces:

■ presiuni în ceea ce priveşte resursele, cu scopul de a îmbunătăţi 
calitatea şi scăderea costurilor;

■ nemulţumirea generală a publicului în ceea ce priveşte Serviciile 
Publice;

■ presiuni pentru a determina creşterea legitimităţii şi transparentei 
Administraţiei;

■ posibilităţi noi de ameliorare a calităţii serviciului, datorita 
utilizării de noi tehnologii;

■ schimbări în tonusul gestiunii sectorului privat, considerate ca 
fiind pertinente şi aplicabile gestiunii Sectorului Public;

■ democratizarea progresiva pentru garantarea drepturilor şi 
promovarea egalităţii.

Introducerea modelului Managementului Total al Calităţii în Administraţie şi Servicii Publice 
implică un grad mai mare de dificultate. În primul rînd, în întreprinderea privata, estimarea 
randamentului se concretizează în funcţie de beneficiul economic obţinut şi de numărul de clienţi.

Totuşi, aceasta perspectivă nu este valabilă în organismele publice, care nu urmăresc beneficiul 
economic, ci satisfacerea clienţilor. Dar cine este clientul administraţiilor şi serviciilor publice? 
Putem spune ca este cetăţeanul, deşi acest cetăţean stabileşte diferite tipuri de relaţii cu organizaţii 
publice, avînd un rol diferit si complex:

❖ uneori el va cere Administraţiei să - i garanteze drepturile
❖ Administraţia să - i presteze anumite servicii
❖ este obiectul unor prestări. Uneori interesele vor fi contradictorii, ca de exemplu atunci cînd 

este vorba despre servicii de încasare sau obţinere a unei licenţe de funcţionare
❖ susţine administraţiile publice prin impozite, deci, într-o anumita măsură, este proprietarul 

lor.

Dificultăţile introducerii managementului calităţii sunt:
-I- O atenţie insuficienta fa ta  de necesităţile clientului serviciilor publice: „Administraţia 

noastră” este încă departe de o „Administraţie de servicii”, existînd în acest moment o 
„Administraţie a autorităţilor”.

-I- O destinaţie ineficienta a resurselor. „Noi, toţi contribuabilii, avem impresia ca s-ar 
putea atinge acelaşi nivel al serviciilor publice (chiar mai bun) cu o cheltuială mai mică, 
punînd în practică sisteme mai flexibile sau gestionînd mai bune resursele”.

-I- Verificarea ulterioară, ca metodă de identificare a problemelor. „Se încearcă să se 
soluţioneze problemele atunci cînd ele devin evidente, în opoziţie cu o politică de 
prevenire şi identificare a ultimelor motive ale existenţei acestor probleme, atitudine 
caracteristică organizaţiilor calităţii totale”.

-I- Perspectivă pe termen scurt. „În majoritatea instanţelor publice, se trăieşte „la zi” şi se 
acordă puţină atenţie planificării a ceea ce se poate întîmpla pe termen mediu sau 
schiţării programelor care durează mai mult de un an de zile”.



-I- Structură verticală. „Structura verticală a Administraţiei noastre răspunde modelului 
napoleonian, cu o centralizare superioara a puterii în organizaţie, cu o ierarhie rigidă de 
tip piramidal la bază”. „Lumea se mişcă într - un asemenea ritm, încît controlul s - a 
transformat într-o limitare. Te face să încetineşti. Trebuie să se realizeze un echilibru 
între libertate şi control, dar trebuie să se dea mai multă libertate decît s - a închipuit 
vreodată”.

-I- O gestionare deficientă a inovaţiei. „Noile programe sau servicii administrative, care au 
întotdeauna un început lent, sunt de acord cu participarea redusă a nivelurilor care sunt 
mai mult în contact cu publicul şi care nu investighează necesităţile beneficiarilor”

-I- Conflictul între departamente. „Animozitatea între anumite servicii şi funcţii ale 
Administraţiei nu favorizează în mod absolut crearea unor echipe interdepartamentale 
sau interautonome care, în unele cazuri, ar putea pune faţă în faţă probleme cu 
probabilităţi mai mari de succes”.

-I- O autoimagine negativă. „Organizaţia, în ansamblul ei, se gîndeşte că lucrurile nu pot fi 
aduse la forma cea mai buna, îmbinată cu lipsa de idei despre modul cum se pot face 
îmbunătăţiri, duce la demoralizarea multor cadre valoroase, care se transformă în 
adversari ai schimbării sau caută îmbunătăţiri ale lucrului în întreprinderea privata”.

4.5 Ce este cultura organizaţională?

Cultura organizaţionala este un ansamblu divizat în opinii, valori, atitudini şi modele de 
comportament care îi caracterizează pe membrii săi. Acest sistem de opinii şi valori, care se 
desfăşoară în sînul organizaţiei, ghidează conduita componentelor, constituind o marcă de referinţă 
constantă.

Cultura favorizează liniile de acţiune permanente care formează comportamente şi transmit un simţ 
al identităţii membrilor organizaţiei, oferindu - le premise recunoscute şi acceptate.

Dezvoltarea calităţii totale va implica crearea unei culturi solide, care să favorizeze şi să 
îndeplinească funcţii importante cum ar fi: difuzarea filosofiei calităţii, motivarea personalului şi 
coeziunea grupurilor în acordul fata de sarcini relevante.

Valorile culturale specifice managementului calităţii ar putea fi:
♦ organizarea trebuie să se orienteze către client, identificînd şi satisfăcîndu - i necesităţile;
♦ calitatea o realizează persoanele. Resursele umane sunt principalul activ al unei organizaţii; 

prin urmare, satisfacerea sa este un obiectiv primordial;
♦ calitatea implică orice activitate a organizaţiei;
♦ îmbunătăţirea continuă este pilonul de baza al calităţii totale;
♦ spiritul de colaborare, avînd ca expresie lucrul în echipă, este cel mai bun mijloc pentru 

progres;
♦ este necesară menţinerea receptivităţii la experienţe şi inovaţii care au avut loc în alte 

organizaţii, publice sau private, în căutarea permanentă a îmbunătăţirilor practice.

Pe de altă parte, propria structură organizatorică este o fabrică de cultură, în sensul că generează, 
condiţionează şi sprijină anumite valori culturale. Din acest motiv, orice schimb cultural trebuie să 
pornească de la o analiză a structurii existente şi să prevadă o schemă organizatorică care să 
concorde cu obiectivul.



4.6 Ce implică calitatea totală şi cum se obţine?

Calitatea totală nu este doar o modalitate de a gîndi, dar şi un ansamblu de principii şi metode care 
urmăresc scopul de a-l satisface pe client, la cel mai mic cost, iar Managementul total al calităţii 
reprezintă ansamblul de metode prin intermediul cărora se obţine calitatea totală.

Calitatea constă în crearea de produse sau servicii satisfăcătoare pentru client; deci, va trebui să 
concentrăm în ea toate activităţile prin care se dobîndeşte această satisfacţie, independent de locul şi 
tipul unităţii în care se desfăşoară procesul. Aceasta presupune obţinerea:

■ calităţii produselor/serviciilor;
■ calităţii resurselor;
■ calităţii proceselor;
■ calităţii resurselor atât tehnice, cât si umane;
■ calităţii activităţilor de gestiune.

Calitatea totală implică:
♦♦♦ Orientarea organizaţiei către necesităţile clientului - satisfacerea cererilor este aspectul 

principal. Avînd acest obiectiv, unitatea trebuie să se concentreze asupra proceselor 
importante pentru a atinge acest scop şi care aduc valoare adăugată.

Aceasta implică depăşirea viziunii clasice conform căreia responsabilitatea pentru calitate aparţine 
exclusiv departamentelor pentru calitate, departamentelor care se ocupă de produsul sau serviciul 
respectiv. Şi acţiunea celorlalte departamente are efect în mai mare sau mai mică măsura asupra 
rezultatului final.
♦♦♦ Lărgirea conceptului de client -  putem concepe organizaţia ca pe un sistem, integrînd 

furnizorii şi clienţii. Aplicarea calităţii înseamnă şi satisfacerea necesitaţilor clientului intern şi 
a furnizorului;

♦♦♦ Managementul bazat pe prevenire - a face bine lucrurile de prima data;
♦♦♦ îmbunătăţirea factorului uman - calitatea nu se controlează, dar se realizează de persoanele 

care fac parte din APL, de aceea este necesară stabilirea unui management al resurselor 
umane, începând cu motivaţia pentru calitate şi participare;

♦♦♦ Îmbunătăţirea permanentă - Calitatea trebuie sa fie concepută ca fiind un orizont şi nu un 
scop. Nu se ajunge la calitatea totala, ci se urmăreşte un orizont care se lărgeşte pe măsură ce 
se înaintează. Aici este implicată ideea îmbunătăţirii continue a calităţii. Întotdeauna este 
posibil ca serviciile să fie făcute mai bine şi să fie adaptate mai bine la necesităţile şi 
aşteptările clientului care, pe de altă parte, sunt dinamice.

Pentru a obţine calitatea, trebuie aşadar să se plece de la cunoaşterea nevoilor clienţilor. Pe baza 
acestei cunoaşteri, se va realiza o planificare a activităţilor orientată către satisfacerea necesitaţilor 
reliefate anterior pentru ca, în continuare, să se realizeze programarea.

Calitatea totală e bazată pe trei cercuri concentrice care reprezintă trei tipuri de calitate:
I. Calitatea necesară - cea de care clientul are nevoie, aceasta fiind cerută şi aşteptată de acesta 

într-un mod mai mult sau mai puţin explicit. Acest concept constituie Calitatea Reală şi 
obiectivul este de a o realiza.

II. Calitatea programată -  cea care se doreşte a fi obţinută şi care a fost deci obiectul 
planificării.



III. Calitatea realizată -  calitatea obişnuită, fiind de fapt (în realitate) produsul activităţii 
unităţii.

Ca l i ta tea
real izată

Ca l i ta tea Ca l i ta tea
necesară p rogramată

Figura 7. Obţinerea calităţii

Obţinerea calităţii totale va presupune suprapunerea celor trei cercuri, astfel încît:

Calitatea realizată = Calitatea programată = Calitatea necesară

4.7 Care sunt factorii care influenţează caracterul calităţii în APL?

Administraţiile publice posedă o serie de caracteristici specifice care le diferenţiază 
de alt tip de organizaţii şi întreprinderi private. Am putea menţiona următoarele 

i •  i caracteristici:

Caracteristică Descriere
Activitatea foarte 
reglementată

în administraţie, prestările diferitelor sale servicii pentru cetăţeni sunt foarte 
reglementate, ceea ce face dificilă adăugarea de prestări complementare. În 
mod obişnuit, beneficiarul primeşte ceea ce trebuie să primească şi nimic mai 
mult. Obiectivul principal este realizarea normei care se aplică fiecărui caz, 
ceea ce reduce iniţiativa şi imaginaţia. Dar asta nu înseamnă că nu se poate 
ameliora calitatea serviciului, cu toate că, după cum s - a văzut, obţinerea şi 
ameliorarea ei nu constă doar în adăugarea prestărilor secundare la cea 
principală; calitatea poate fi atinsă şi prin intermediul îmbunătăţirii modului de 
livrare al serviciului principal.

Interese
contradictorii

într - o întreprindere rentabilă, clienţii determină tipul de produs sau serviciu 
pe care întreprinderea trebuie să - l ofere. Prin intermediul cumpărătorilor, se 
menţine afacerea. Dacă clientul doreşte ceva, se face apel la organizarea 
întreprinderii şi se obţine lucrul respectiv. Există, prin urmare, un caracter 
voluntar în cea ce priveşte tranzacţia. În administraţia publica, nu există în 
general această intenţie. Beneficiarul se prezintă în sectorul administrativ 
pentru că trebuie să rezolve o afacere care, probabil, nu se poate rezolva în alt 
loc, datorită faptului că cetăţeanul nu are posibilitatea de selecţie. În anumite 
condiţii, interesele cetăţeanului şi ale administraţiei sunt contradictorii. De



Absenţa calităţii în cadrul serviciului public este influenţată de mai mulţi factori, care influenţează 
mai mult apariţia sau atenuarea fiecăreia din aceste deficienţe şi, pe de altă parte, criteriile pe care le 
folosesc clienţii în momentul evaluării calităţii serviciului unde:
Deficienta 1. Discrepanţă între aşteptările beneficiarilor şi perceperile directivelor;
Deficienta 2. Discrepanţă între perceperile directivelor şi menţionările sau normele calităţii; 
Deficienta 3. Discrepanţă între menţiunile calităţii serviciului şi prestarea serviciului;
Deficienta 4. Discrepanţă între menţiunile calităţii serviciului şi prestarea serviciului;
Deficienta 5. perceputa de clienţi, în ceea ce priveşte calitatea serviciilor, ca o adăugare la celelalte 
patru deficiente anterioare.



Cultură orientată spre 
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Niveluri de comandă

Acordul pe care şi - l asumă 
conducerea cu privire la 
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standard pentru executarea 

de sarcini

Percepţia viabilităţii

J

Lipsă de capacitate de 
lucru în echipă

Discordanţă între angajaţi 
si funcţiile lor

Discordanţă între 
tehnologie şi funcţii

Lipsa de control perceput

Lipsa sistemelor de 
supraveghere si control

Conflicte funcţionale

Ambiguitate în rîndul 
funcţiilor

Comunicare descendentă

Înclinare spre prom isiune în

Deficienţa 2

Elemente tangibile

Fiabilitate

Profesionalitate

Capacitate de 
răspuns

Politeţe

Accesibilitate

Credibilitate

Securitate

Comunicare

Înţelegerea

Figura 8. Factori care influenţează absenţa calităţii serviciilor



4.8 Care sunt tendinţele în îmbunătăţirea serviciilor publice?

7
Se poate afirma că sunt multe ţări care sunt conştiente de posibilitatea şi necesitatea de 
a îmbunătăţi şi de a face mai eficiente serviciile lor publice. Măsurile întreprinse în 
acest sens, cu mai mare sau mai mică intensitate pentru toate acestea, s - au introdus, 
încercîndu - se să se perfecţioneze ceea ce este existent. În continuare enumerăm cîteva 
din principalele linii transformatoare:

i. Reforma Administraţiei Publice a urmat liniile principale prin care se limitează creşterea şi 
adaptarea structurilor;

ii. Reforma se orientează spre un management strategic. De exemplu, în Irlanda s - a lansat o 
iniţiativă, în care fiecare minister a trebuit să-şi definească strategia pentru o mai bună 
satisfacere a necesitaţilor clientului şi pentru evaluarea procesului de reformă;

iii. Codul bunelor maniere începe să fie obiectul unei dezbateri foarte vii în contextul noilor 
principii ale managementului şi ale incidentelor sale asupra comportamentelor. Australia şi 
Noua Zeelanda au publicat directive pentru a da o mînă de ajutor celor care au 
responsabilitatea rezolvării problemelor;

iv. Mişcarea personalului. Belgia a creat un „Departament de transferuri” în cadrul Ministerului 
Funcţiunii Publice, însărcinat, printre altele, să stabilească inventarul personalului excedentar 
cu scopul transferării lui în posturile vacante;

v. Tendinţa de a acorda responsabilităţi şi o autonomie crescîndă structurilor inferioare ale 
Administraţiei în scopul asigurării unei prestări mai eficiente a serviciilor;

vi. Campania referitoare la mărimea şi structura Sectorului Public, pentru diminuarea sau 
aducerea lui la dimensiunile cerute. În Finlanda, limitarea dimensiunii Sectorului Public a 
fost una din preocupările Guvernului în anul 1994, impunîndu - se limite la buget şi la 
personal;

vii. Încercările de introducere de practici comerciale în organismele publice;
viii. Descentralizarea spre alte niveluri ale Guvernului. Consolidarea structurilor inferioare ale 

Administraţiei şi descentralizarea la acest nivel a responsabilităţilor, într - un mod crescînd, 
continuă sa fie unul din principalele elemente ale reformelor structurale din sectorul public;

ix. Lipsa de centralizare în interiorul Administraţiei Centrale. În Franţa, Comitetul 
Interministerial al Administraţiei Teritoriale a hotarît să stabilească orientările generale cu 
deschideri spre reglementarea serviciilor care nu depind de centralizarea şi crearea de 
sinergii. Administraţiilor li s-a cerut să stabilească un plan de redistribuire a efectivelor lor 
către serviciile descentralizate, redistribuire însoţit a de transferări de la nivelul central la 
nivelul local. Ministerul francez a prevăzut 12 măsuri care tind să dea serviciilor 
descentralizate un control crescând asupra gestionarii lor financiare, cu scopul revitalizării 
autonomiei şi eficientei.

x. Încercările de introducere a mecanismului de piaţă. În această privinţă s-au evidenţiat 
Australia şi Regatul Unit. În Australia, Ministerul Apărării a reuşit să economisească 76 
milioane dolari australieni pe an, având sub contract anumite activităţi de sprijin cu caracter 
comercial.

xi. Gestionarea resurselor financiare. În Regatul Unit, s-a publicat o Carte Verde despre 
introducerea unui sistem de comercializare şi de distribuire a bugetului pentru resurse la 
nivelul Guvernului din Londra.



xii. Gestionarea personalului. În Grecia, o noua Lege a introdus în sectorul public un siste de 
angajare de funcţionar permanent şi de agenţi temporari, bazat pe competenta personalului 
administrativ şi pe aplicarea criteriilor bine determinate pentru agenţii specializaţi.

4.9 Care este relaţia funcţionar - beneficiar?

Elementul care defineşte cel mai bine atenţia faţă de cetăţean este relaţia directă dintre acesta şi 
personalul instituţiei. De-a lungul acestei relaţii, beneficiarul va încerca să - l influenţeze pe angajat,

astfel încît acesta să - i faciliteze o informaţie, să - i indice un 
demers care trebuie urmat, să - i admită un document şi, 
inclusiv, să - i admită o plîngere. Pe de alta parte, funcţionarul va 
pretinde că informaţia facilitată beneficiarului este pertinentă, că 
acesta înţelege corect demersurile care trebuie realizate şi, în 
cazul unei plîngeri, că se rezolvă în modul cel mai satisfăcător 
pentru ambele părţi şi pentru organizaţie.

În concluzie, de-a lungul acestei interacţiuni funcţionar -  beneficiar s-a finalizat un proces de 
comunicare. Acest proces de comunicare va fi sau nu va fi adecvat şi de acest lucru va depinde în 
mare măsură succesul contactului şi atingerea în mod satisfăcător a obiectivului beneficiarului şi a 
ceea ce o persoană gândeşte şi simte. Aceste ultime aspecte sunt importante: un cetăţean poate să nu 
arate nemulţumit fată de deservirea primită, dar îşi poate forma o părere negativă despre 
administraţia care l-a servit.
Supravieţuirea tuturor componentelor lanţului furnizor -  client depinde de satisfacerea clientului 
final. Ca urmare, relaţia furnizor -  client, în modelul modern al managementului calităţii poate fi 
descrisă de Figura 6:

Furnizor

Produse noi
Tehnologie
Costuri
Pregătire personal
Logistica
Reţea informatică
Investiţii
Control proces
Planificare pe termen lung
Preţ

Client

Figura.6 Relaţia furnizor -  client în managementul calităţii totale.



4.10 Care sunt tehnicile de culegere a informaţiei despre MC în APL?

Tehnicile de culegere a informaţiilor care pot fi folosite sunt diverse, de exemplu:
S  chestionare şi anchete;
S  analiza plângerilor şi reclamaţiilor;
S  sugestii;
S  tehnici de grup şi reuniuni.

În prezent, chestionarul este un instrument de culegere de informaţii care se aplică unor studii avînd 
diferite caracteristici. Chestionarul poate fi:

❖ autoadministrat; persoana însăşi răspunde la întrebările puse, urmînd instrucţiunile 
scrise;

❖ realizat; un interviu efectuat la iniţiativa celui care intervievează pentru a obţine 
informaţii de la intervievat despre un anumit lucru.

Prin intermediul chestionarului se stabileşte o comunicare structurată, în care întrebările vor fi 
redactate cu grijă şi organizate într - o ordine prestabilită. Chestionarul poate fi utilizat pentru 
diferite scopuri:

♦ culegerea de informaţii despre nevoi (necesitaţi);
♦ cuantificarea expectativelor beneficiarilor pentru un serviciu;
♦ evaluarea satisfacţiei privind acest serviciu şi componentele sale.

În elaborarea lor este necesar să se ţină seamă de unele recomandări:
S  întrebările trebuie sa fie scurte;
S  întrebările trebuie formulate într-un limbaj accesibil pentru populaţia căreia i se 

adresează;
S  chestionarul nu trebuie semnat pentru a facilita colaborarea şi sinceritatea răspunsurilor; 
S  trebuie să se ţină cont de timpul care va fi necesar pentru completarea lui, încercînd să 

fie cît mai scurt cu putinţă.

Un chestionar aplicat printr-un interviu este o anchetă. Această metodă are avantaje şi dezavantaje:

Chestionarul este o metoda de culegere de informaţii care poate sa ajungă la o formă foarte 
structurată. Totuşi, pentru a determina caracteristicile calităţii plecînd de la necesităţile clienţilor, în



mod curent aceştia sunt întrebaţi direct despre ceea ce au nevoie şi aşteaptă de la un serviciu, aceasta 
facîndu - se astfel încît răspunsul să fie deschis şi exprimat în limbajul propriu al clientului, deşi 
aceasta ar putea însemna obţinerea unei informaţii ambigue şi, uneori, prea generică.

Pe baza acestei comunicări se vor putea folosi alte tehnici mai precise pentru a cunoaşte gradul 
expectativelor şi, eventual, al opiniilor despre serviciul în cauză.

Grupul de discuţie. Obiectivul primordial este facilitarea schimbului reciproc de idei şi opinii ale 
clienţilor unui serviciu, actuali sau potenţiali, pentru a fi culese de investigator. Pentru a realiza 
această tehnică, trebuie să se ţină seama de:

♦ Dimensiunile grupului -  dimensiunea optimă se situează între şase şi zece persoane.
♦ Numărul de reuniuni -  fiind o tehnică calitativă, nu este posibilă extrapolarea concluziilor la 

toata populaţia. Amintim că este vorba de a acumula informaţie ce va fi purificată şi utilizată 
în studii mai ample. De aceea, se obişnuieşte ca numărul de reuniuni să fie mic, realizîndu - 
se întîlniri diferenţiate pentru grupuri care diferă prin caracteristicile lor.

♦ Materialul -  este recomandat ca activitatea grupului să fie înregistrată cu ajutorul mijloacelor 
video şi audio pentru a putea executa o analiză mai profundă a conţinutului.

♦ Compoziţia grupului -  în cazul în care se lucrează cu diferite grupuri, este preferabil să se 
păstreze omogenitatea cu scopul de a favoriza participarea maximă, distribuindu-se 
(împărţindu - se) participanţii în funcţie de sex, vîrstă sau orice altă variabilă care se 
consideră oportună.

Tehnica grupului nominal este o tehnică creativă folosită pentru a facilita emiterea de idei şi analiza 
problemelor. Această analiză se realizează într-un mod foarte structurat, permiţînd ca la finalul 
reuniunii să se ajungă la un număr mare de concluzii despre chestiunile discutate.
Tehnica grupului nominal se desfăşoară în patru faze:

I. Emiterea silenţioasa de idei. Membrii grupului răspund întrebării formulate, exprimînd cîte 
idei le vin în minte. Fiecare idee este trecută pe cartonase. Timpul de care dispun pentru 
aceasta variază între 6 şi 8 minute. Această enunţare de idei se face în mod individual, fără 
ca participanţii să interacţioneze între ei.

II. Gruparea şi clasificarea ideilor. După strîngerea cartonaşelor, acestea sunt citite cu voce 
tare şi agăţate pe un panou. În acest moment, este permis ca autorii ideilor să facă 
clarificările necesare în cazul în care grupul ar avea îndoieli referitoare la interpretare. Ideile 
sunt clasificate în ordinea afinităţii, atribuindu - se fiecărei grupări o idee rezumat, care să 
reflecte semnificaţia comună tuturor ideilor primare ale grupului.

III. Dezbaterea clarificatoare a ideilor. În caz de necesitate, se iniţiază o dezbatere cu unicul 
obiectiv de a clasifica ideile rezumat. Trebuie să se ţină cont că nu se permite argumentarea 
sau criticarea nici unei idei.

IV. Ierarhizarea alternativelor rezultate prin intermediul votării. Folosind un sistem de votare 
particular (special), se ierarhizează ideile rezumat.

V. Informarea cu privire la rezultate. Se arată rezultatele într-o informare ce conţine ideile 
rezumat ale fiecărui panou şi rezultatul ierarhizării, precum şi totalitatea ideilor primare 
exprimate.



4.11 Care este rolul sugestiilor şi reclamaţiilor?

Sugestiile şi reclamaţiile reprezintă o altă sursă de informaţii cu privire la ceea ce doresc cetăţenii 
sau la ceea ce nu le convine.

O sugestie nu trebuie neapărat sa fie o reclamaţie. Un client poate să propună ceea ce el consideră a 
fi o îmbunătăţire, fără să fie în mod obligatoriu nemulţumit de serviciul respectiv.

Reclamaţiile pot fi considerate ca un indicator al diferenţei dintre calitatea percepută şi cea produsă. 
Reclamaţiile sunt un indicator al exprimării părerii asupra unui fapt experimental sau public. 
Reclamaţiile reprezintă un instrument valoros pentru planificare dacă sunt prelucrate în mod 
corespunzător, pentru că indică surse de insatisfacţie şi posibilităţi de îmbunătăţire.

Reclamaţiile reprezintă întotdeauna o parte importantă a sistemului de informaţie. Este necesar „sa 
fie prelucrate” pentru o folosire mai buna a mesajului conţinut. În aceasta prelucrare, este necesar să 
se ţină cont de provenienţa lor (beneficiari, comercianţi, asociaţii, opoziţia politică etc.) şi de 
canalele care au permis cunoaşterea lor, cum ar fi: Parlamentul, Presa, manifestaţii publice etc.

Este potrivit, în plus, să se desfăşoare o investigaţie periodică despre gradul de satisfacere al acelor 
persoane care s-au plîns, cu scopul de a verifica dacă măsurile luate au avut succes.

4.12 Cum se vor soluţiona situaţiile conflictuale?

În activităţile care implică un contact direct al persoanelor, este probabil să apară situaţii 
conflictuale. Cauzele acestora pot fi diverse: de la o lipsă de informaţie corespunzătoare, pînă la 
neînţelegeri provocate de lipsă de comunicare, erori involuntare, dezacorduri, percepţii diferite ale 
circumstanţelor, o stare emoţionala a unuia din interlocutori. Dacă se începe o dispută în care 
tensiunea emoţională creşte, pînă ajunge, uneori, în puncte absurde, se pierde adevăratul sens al 
situaţiei şi problemei care a constituit, în principiu, cauza discuţiei. Un conflict poate apărea în doua 
tipuri de situaţii:

-I- În timp ce are loc desfăşurarea procesului de atenţie acordat cetăţeanului, fără să existe o 
plîngere iniţială. Două persoane intra în discuţie şi, de-a lungul interacţiunii, apar dificultăţi 
care duc la o stare de tensiune şi discuţii. O propoziţie rău interpretată, un comportament 
considerat ca fiind grosier sau deplasat sau o atitudine considerată agresivă pot fi cauze 
suficiente pentru a provoca conflictul;

-I- Pe parcursul depunerii unei plîngeri din partea beneficiarului, în acest caz, este posibil ca 
cetăţeanul care formulează o reclamaţie să se apropie de administraţie cu o predispoziţie 
negativa, prin urmare este mai mare probabilitatea să fie generat un moment de tensiune.

În ambele cazuri, este nevoie să se menţină controlul situaţiei, pentru a evita să se ajungă la 
circumstanţe mai neplăcute şi a se reuşi, la final, rezolvarea cît mai adecvat posibil a problemelor. 
Dar cum se poate menţine sub control o situaţie tensionată şi cum poate fi transformată într-o soluţie 
satisfăcătoare pentru cetăţean?

i. Abordînd - o dintr-o perspectivă adecvată, adică încadrînd comportamentul în
soluţionarea problemei beneficiarului, satisfăcîndu - l pe acesta.

ii. Prevenind răspunsurile defensive sau pe ton ridicat adresate cetăţeanului.
iii. Exercitând autocontrolul asupra gîndurilor, emoţiilor şi comportamentului.



4.13 Ce este planificarea în domeniul APL?

Planificarea este un proces continuu, permanent, un ansamblu de acţiuni, succesive sau simultane, 
care duce la rezultate prin participarea tuturor membrilor APL şi care ţine cont de posibilele 
schimbări de circumstanţe sau scenariu.

În Administraţie şi serviciile publice, planificarea calităţii înseamnă stabilirea politicilor, a 
procedeelor, a acţiunilor şi, în definitiv, a sistemului care să permită satisfacerea necesitaţilor şi 
expectativelor cetăţenilor.

Prin necesitate înţelegem lipsa pe care o manifestă un individ sau un colectiv, ca să motiveze în mod 
hotărît o acţiune pentru a o rezolva. Cînd necesitatea se exprimă plenar, aceasta devine o cerinţă.

Termenul expectativă se refera la probabilitatea subiectiva a unui individ de a obţine ceva. În 
termenii calităţii putem spune că este probabilitatea estimată de către client în privinţa produsului 
(serviciului) care să satisfacă o necesitate dată.

Proiectarea unui serviciu trebuie să fie fundamentata pe cererile şi necesităţile clienţilor, tinînd cont 
şi de percepţia pe care cetăţeanul o are despre serviciile în cauză, atunci cînd acestea sunt prestate. 
Doar atunci cînd percepţia asupra serviciului egalează sau depăşeşte aşteptările se va produce 
satisfacerea clientului. De asemenea, colectivul sau segmentul de cetăţeni căruia i se adresează 
serviciul public nu este unica variabilă care intervine în acest proces. Societatea, ca entitate, 
interacţionează cu Administraţia Publica şi organismele sale producînd anumite cerinţe 
fundamentale, în cadrul cărora vor trebui să fie analizate necesităţile colectivelor.

4.14 Care este procesul de planificare a calităţii?

Planificarea calităţii înseamnă stabilirea politicilor, procedeelor, acţiunilor şi a sistemului care să 
permită satisfacerea necesitaţilor şi aşteptărilor cetăţenilor.

Prin intermediul acestei etape se determină obiectivele şi drumul care trebuie urmat pentru a le 
atinge. Planificarea constituie o autentică hartă de care depind cele doua procese ulterioare şi trebuie 
să fie strâns legată de obiectivul calităţii, care nu este altceva decît satisfacerea necesitaţilor şi 
aşteptărilor clienţilor organizaţiei.
Procesul planificării calităţii este similar cu cel care se realizează în orice altă activitate. Trebuie să 
implice organizaţia în întregime şi să cuprindă diversele sectoare ale organizaţiei.

Într-un sens larg, planificarea calităţii reprezintă etapa în timpul căreia se stabilesc obiectivele şi se 
dezvoltă mijloacele pentru a le îndeplini. În linii mari, această planificare va trebui sa cuprindă 
etapele următoare:

I. stabilirea clienţilor;
II. determinarea necesitaţilor clienţilor;

III. desfăşurarea caracteristicilor produsului care să satisfacă necesităţile şi expectativele 
detectate;



IV. proiectarea şi desfăşurarea proceselor capabile să producă aceste caracteristici;
V. transferul planurilor rezultate la departamente şi la personalul operativ.

În timpul procesului de planificare, trebuie să se ţină cont de următoarele caracteristici:
► Participare. O planificare corectă se poate obţine doar atunci cînd în ea intervin atît cei 

cărora le este destinat planul cît şi cei care trebuie să - l execute. Acest lucru este susţinut 
de cîteva aspecte. Un prim aspect ar fi, de exemplu, faptul că elementele muncii care 
trebuie realizate sunt mai bine cunoscute de aceia care desfăşoară zilnic aceasta munca. 
Celălalt aspect consta în faptul că practica participării dă naştere unei înţelegeri mai mari 
între cei care trebuie să execute sarcinile de serviciu şi unei acceptări mai mari din partea 
celor care le primesc. În acest sens, culturile participative sunt foarte potrivite pentru 
procesul de planificare. În cadrul planificării publice, un interes crescând îl are 
participarea cetăţenilor prin intermediul asociaţiilor lor.

► Continuitate. Planificarea nu este o sarcina de o zi sau pentru un an. Din contra, este 
ceva care trebuie să se realizeze permanent. Un plan trebuie să se modifice, 
îmbunătăţindu - se continuu. Un plan nu se modifică doar în condiţiile unui mediu care 
nu se transformă. Cu cît mediul este mai stabil, cu atît va fi mai uşoară realizarea 
planurilor pe fiecare perioadă. Cînd variabilele mediului se schimbă brusc, planificarea 
se transformă într-un proces complicat.

► Globalitate. Planificarea trebuie să se refere la întreaga organizaţie. Este necesar ca 
planul să coordoneze şi să integreze toate departamentele, oricare ar fi poziţia lor în 
organizaţie.

4.15 Care sunt etapele procesului de planificare?

Etapele procesului de planificare sunt prezentate in figura 9. Fiecare dintre ele poate fi considerat ca 
un subproces generator al anumitor rezultate sau produse care vor servi ca intrare sau resursa pentru 
subprocesul sau faza următoare.

Figura 9. Etapele procesului de planificare
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5 Experienţa Consiliului Judeţean Iaşi în buna adminsitrare a 
unor servicii publice

5.1 Managementul resurselor umane

Performanţa autorităţilor publice depinde în mare măsură de competenţa şi profesionalismul 
resurselor umane ce activează în ele, de felul în care personalul concepe obiectivele ce stau în faţa 
autorităţilor publice, de modul în care le soluţionează, de măsura în care îşi asumă responsabilitatea 
pentru consecinţele activităţii lor, de felul în care conlucrează cu cetăţenii.

În conformitate cu structura organizatorică a Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciul Resurse Umane şi 
Salarizare asigură managementul resurselor umane din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Iaşi şi are ca principale scopuri :

i. gestionarea resurselor umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi;

ii. punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative din domeniu;

iii. elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări în domeniul resurselor 
umane, specifice Consiliului Judeţean Iaşi, precum şi asigurarea avizării acestora;

iv. elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi 
statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice ale Consiliului 
Judeţean Iaşi în domeniul resurselor umane, precum şi a documentaţiei necesare 
executării legilor, în vederea realizării competenţelor acordate prin lege Consiliului 
Judeţean Iaşi;

v. consilierea în domeniul resurselor umane şi consilierea etică;

vi. evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici, a datelor privind cariera profesională, a 
dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi, recrutarea, dezvoltarea carierei, 
perfecţionarea profesională şi salarizarea personalului, coordonarea unităţilor 
subordonate Consiliului Judeţean Iaşi pe linia resurselor umane şi salarizare, acordarea 
la cerere a asistenţei de specialitate la consiliile locale.

Serviciul Resurse Umane şi Salarizare este parte componentă a aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Iaşi şi nu are personalitate juridică. Serviciul are în componenţă 8 posturi şi 
este condus de un Şef Serviciu, subordonat direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi .

Serviciul Resurse Umane şi Salarizare are următoarele atribuţii:

• Întocmeşte organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate, nota de 
fundamentare, întreaga documentaţie suport şi proiectul de act administrativ de aprobare, 
asigură avizarea şi aprobarea lor.

• Întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru înfiinţarea de agenţi 
economici şi servicii publice de interes judeţean.



• Analizează modificările de organigramă şi stat de funcţii de la instituţiile, serviciile publice 
şi agenţii economici din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, le promovează pentru analiză 
în comisiile de specialitate şi apoi le supune spre aprobare plenului Consiliului Judeţean.

• Primeşte, verifică şi înaintează spre aprobare la conducerea Consiliului Judeţean Iaşi 
contractele de management ale directorilor de la instituţiile de cultură din subordinea C.J.

• Participă, prin persoanele desemnate din cadrul serviciului, la activitatea de evaluare a 
conducătorilor instituţiilor de cultură.

• Urmăreşte şi verifică realizarea criteriilor şi indicatorilor de performanţă la societăţile 
comerciale şi regiile autonome de interes judeţean.

• Primeşte, verifică şi propune spre aprobare C.J. documentaţiile privind înfiinţarea posturilor 
pentru personalul neclerical din subordinea cultelor religioase.

• Întocmeşte referate şi supune spre aprobare numirea consiliilor consultative şi etice ce 
funcţionează în cadrul unităţilor sanitare publice de interes judeţean.

• Organizează şi tine evidenţa documentaţiilor şi corespondenţei de la unităţile sanitare publice 
de interes judeţean.

• Confruntă, la solicitarea consiliilor locale din judeţ, statele de personal întocmite de acestea 
cu baza de date a Serviciului Resurse Umane şi Salarizare ori de cate ori sunt majorări de 
salarii, indexări, ocupări de posturi vacante, modificări de organigrame.

• Întocmeşte statul de personal pentru salariaţii din aparatul de specialitate, în baza 
organigramei şi a statului de funcţii aprobate de plen, cu toate drepturile legale .

• Elaborează Regulamentul intern al aparatului de specialitate, pe baza propunerilor 
structurilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean.

• Prezintă propuneri pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate -  secţiunea referitoare la activitatea serviciului.

• Întocmeşte, prin grija şefului de serviciu, fişele postului şi urmăreşte realizarea atribuţiilor ce 
revin salariaţilor din cadrul serviciului.

• Întocmeşte, prin grija şefului de serviciu, rapoartele de evaluare pentru funcţionarii publici 
din cadrul serviciului .

• Urmăreşte întocmirea şi transmiterea de către compartimente a formularelor Fişa postului, 
Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi Raport de evaluare, pentru 
personalul din aparatul de specialitate si asigură evidenţa şi păstrarea lor, conform 
prevederilor legale.

• Întocmeşte proiectele de dispoziţii şi de hotărâri din aria de activitate, asigură avizarea lor şi 
le prezintă în vederea aprobării de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, respectiv 
plenul Consiliului Judeţean Iaşi, cu respectarea legislaţiei în vigoare .

• Asigură consultanţă de specialitate pe probleme de management al resurselor umane, 
salarizare, recrutare, dezvoltarea carierei, salariaţilor din aparatul de specialitate, unităţilor 
din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi şi consiliilor locale comunale din judeţ, la 
solicitarea acestora.

• Întocmeşte baza de date privind evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi, pe calculator, în formatul solicitat de Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici şi transmite agenţiei modificările survenite, în termenul 
legal.

• Întocmeşte Planul de acţiune al serviciului pentru obiectivele derivate din programul de 
guvernare şi urmăreşte realizarea acestora.

• Analizează proiecte de acte normative transmise de către Uniunea Consiliilor Judeţene din 
România şi formulează propuneri şi observaţii.



Întocmeşte, completează, actualizează şi păstrează dosarele profesionale ale funcţionarilor 
publici din cadrul aparatului de specialitate.
Eliberează, la solicitarea funcţionarilor publici, copii după documentele din dosarul 
profesional, în condiţiile HG nr. 432/2004.
Întocmeşte Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate, conform 
Ord. Nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Întocmeşte documentaţia privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante de conducere şi de execuţie (funcţionari publici şi salariaţi cu contract individual de 
muncă) din aparatul de specialitate, precum şi pentru posturile vacante de conducători ai 
instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.
Întocmeşte corespondenţa către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative, referitoare la concursurile şi examenele pentru 
ocuparea funcţiilor publice din aparatul de specialitate şi la modul de aplicare a legislaţiei în 
domeniul funcţiilor şi funcţionarilor publici.
Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, prin persoanele 
desemnate, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de HG nr. 611/2008 :

■ primesc dosarele de concurs ale candidaţilor ;
■ convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor ;
■ întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia 

de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a 
comisiei ;

■ asigură transmiterea rezultatelor concursului, respectiv a rezultatelor contestaţiei 
candidaţilor;

■ asigură buna desfăşurare a concursului.
Asigură participarea funcţionarilor publici din cadrul serviciului, în calitate de delegat al 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în comisiile de concurs constituite pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante din judeţ, la solicitarea agenţiei şi întocmeşte rapoarte 
privind modul de desfăşurare a concursului.
Asigură participarea funcţionarilor publici din cadrul serviciului, la solicitarea consiliilor 
locale sau a instituţiilor din subordine şi cu aprobarea conducerii Consiliului Judetean Iaşi, în 
calitate de membru în comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor constituite pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante.
Organizează concursuri şi examene pentru promovarea personalului în grade superioare şi în 
clasă, cu respectarea prevederilor legale.
Întocmeşte anual, după aprobarea bugetului, situaţia privind avansarea şi promovarea 
funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate şi 
monitorizează dezvoltarea carierei acestora.
Propune avansarea în treptele imediat superioare de salarizare şi la gradaţia superioară a 
funcţionarilor publici şi personalului contractual care îndeplinesc condiţiile prevazute de 
actele normative în vigoare.
Asigură perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate :

❖ analizează rapoartele întocmite de funcţionarii publici de conducere cu privire la 
necesarul de formare profesională a personalului din subordine cu evidenţierea 
domeniilor considerate prioritare precum şi a criteriilor ce au stat la baza 
identificării priorităţilor ;



❖ întocmeşte proiectul planului de măsuri privind perfecţionarea profesională a 
funcţionarilor publici;

❖ întocmeşte proiectul planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor 
publici pentru perioada următoare;

❖ întocmeşte centralizatorul cu documentele aprobate, inclusiv pentru autorităţile şi 
instituţiile publice din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi sau finanţate din 
bugetul acestuia ;

❖ întocmeşte raportul anual la încheierea exerciţiului bugetar privind formarea 
profesonală a funcţionarilor publici cu evidenţierea elementelor prevazute la art. 
21 din HG. Nr. 1066/2008.

• Analizează ofertele primite de la furnizorii de formare şi le transmite la toate structurile 
Consiliului Judeţean în funcţie de temele ofertate .

• Asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul Consiliului 
Judeţean Iaşi în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici 
din subordine .

• Monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din 
cadrul Consiliului Judeţean Iaşi şi întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realizării 
măsurilor planificate.

• Asigură instruirea primară în domeniul informaticii pentru aparatul de specialitate.
• Organizează, prin grija şefului de servicu, instruiri periodice ale personalului serviciului cu 

privire la actele normative nou apărute.
• Organizează activitatea de practică a elevilor şi studenţilor şi urmăreşte desfăşurarea acesteia 

conform Legii nr. 258/2007.
• Asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese, pentru 

aparatul de specialitate, conform prevederilor L nr.144/2007 :
> primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează 

imediat depunătorului o dovadă de primire ;
> la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de 

interese ;
> oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru 

depunerea în termen a acestora;
> evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu 

caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor 
de interese.

> asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese 
pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Iaşi, în termen de cel mult 30 de zile 
de la primire.

> trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la 
primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese 
primite, pe care Agenţia le publică pe pagina proprie de internet ;

> publică pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Iaşi numele şi funcţia 
persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen 
de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le 
comunică Agenţiei ;

> acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind 
declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi 
întocmeste note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia 
depunerii declaraţiilor.



• Asigură, prin persoana desemnată, activitatea de consiliere etică pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi, cu atribuţiile prevăzute de Legea nr. 7/2004, 
republicată :

S  acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Consiliului 
Judeţean Iaşi cu privire la respectarea normelor de conduită ;

S  monitorizează aplicarea prevederilor Codului de conduită în cadrul Consiliului 
Judeţean Iaşi ;

S  întocmeşte şi transmite trimestrial, prin e-mail, raportul privind respectarea 
normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean 
Iaşi, conform Ordinului ANFP nr. 4500/2008 ;

S  transmite semestrial, prin e-mail, raportul întocmit de preşedintele comisiei de 
disciplină privind implementarea procedurilor disciplinare, conform Ordinului 
ANFP nr. 4500/2008.

• Întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale pentru salariaţii din aparatul 
de specialitate şi le prezintă spre avizare şefului Serviciului Juridic, în vederea semnării de 
către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 -  
Codul Muncii şi a Contractului colectiv de muncă aplicabil.

• Întocmeşte şi actualizează permanent dosarele de personal pentru salariaţii cu contract de 
muncă din aparatul de specialitate, cu toate actele necesare prevăzute de legislaţia în vigoare, 
privind angajarea, încetarea raporturilor de muncă, evaluarea performanţelor profesionale 
individuale, promovarea, sancţionarea, modificarea raporturilor de muncă, acordarea de 
tranşe superioare de spor de vechime sau alte sporuri legale, precum şi orice alte documente 
prevăzute de legislaţia în vigoare.

• Completează carnetele de muncă ale salariţilor din aparatul propriu, pe baza statelor de 
personal, a datelor din dosarele profesionale şi a actelor administrative emise, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare .

• Stabileşte necesarul de carnete de munca şi foi suplimentare pentru carnetele de muncă, 
întocmeşte documentaţia pentru achiziţionarea acestora şi o supune spre aprobare şefilor 
ierarhici superiori şi achiziţionează carnetele de muncă şi foile suplimentare pentru carnete 
de muncă de la Direcţia Muncii , Solidaritaţii Sociale şi Familiei a judeţului Iaşi .

• Asigură preluarea de către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi a datelor din Carnetele de muncă şi 
prelucrarea acestora, potrivit HG nr. 1768/2005.

• Completează următoarele registre de evidenţă, pe care le actualizează periodic, pentru 
salariaţii din aparatul de specialitate:

a) registrul general de evidenţă a salariaţilor, în format electronic, conform Ordinului
Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei nr. 20/2007;

b) registrul de evidenţă a salariaţilor cu obligaţii militare -  format electronic;
c) registrul declaraţiilor de avere pentru aparatul de specialitate, cf. L nr. 144/2007 ;
d) registrul declaraţiilor de interese pentru aparatul de specialitate, cf. L nr. 144/2007 ;
e) registrul cu orele suplimentare prestate de salariaţii din aparatul de specialitate ;
f) registrul privind delegarea de atribuţii ;
g) registrul funcţionarilor publici.

• Întocmeşte documentele solicitate de Responsabilul pentru Managementul Calităţii :
i. instrucţiuni de lucru ;

ii. proceduri scrise ;
iii. lista documentelor interne,
iv. lista documentelor externe ;
v. obiectivele calităţii ;



• Întocmeşte documentaţia privind evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi.

• Întocmeşte evidenţa militară a salariaţilor cu obligaţii militare din aparatul de specialitate, pe 
calculator şi actualizează baza de date ori de câte ori este necesar, comunică Centrului 
Militar Zonal Iaşi mişcările de personal (încadrări, plecări, scoateri din evidenţă).

• Întocmeşte situaţia Mobilizării la locul de muncă pentru salariaţii din aparatul de specialitate 
şi consilierii judeţeni, conform HG nr. 1204/2007, la solicitarea Oficiului pentru Mobilizarea 
Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru Apărare, în vederea aprobării de către Centrul 
Militar Zonal Iaşi.

• Întocmeşte, împreună cu Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru 
Apărare, Carnetul de mobilizare şi Planul de mobilizare al judeţului Iaşi, conform Legii nr. 
477/2003 si HG nr. 370/2004.

• Întocmeşte şi eliberează adeverinţele de salariat pentru foştii salariaţi ai Consiliului Judeţean 
Iaşi, cu drepturile salariale şi contributiile de asigurări sociale, pe baza documentelor 
existente în arhiva instituţiei şi în dosarele personale şi profesionale, cu respectarea 
prevederilor OG nr. 33/2002.

• Întocmeşte documentaţia necesară pentru întocmirea dosarelor de pensionare, în 
conformitate cu Legea nr.19/2001 şi asigura asistenţă salariaţilor în vederea depunerii 
dosarelor la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi.

• Întocmeşte adeverinţe de venit, adeverinţe privind plata asigurărilor sociale de sănătate, 
adeverinţe privind deducerile la impozit şi alte documente similare solicitate de salariaţii din 
aparatul de specialitate.

• Răspunde în scris sesizărilor şi cererilor pe probleme de resurse umane şi salarizare 
formulate de salariaţii din aparatul de specialitate.

• Analizează petiţii, cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului, formulează 
răspunsuri conform legii şi le înaintează, după caz, Serviciului Relaţii Publice şi Monitorul 
Oficial sau Compartimentului Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat ATOP, cu respectarea 
prevederilor OG nr. 27/2002.

• Întocmeşte lucrări privind evidenţa personalului cu contract de muncă, evidenţa funcţiei 
publice şi a funcţionarilor publici, sinteze şi rapoarte solicitate de conducere.

• Primeşte şi verifică pontajele întocmite de catre serviciile, birourile şi compartimentele C.J. 
pentru calculul drepturilor salariale.

• Întocmeşte state de plată pentru salarii, drepturi speciale şi alte sporuri prevazute de lege, 
precum şi statele de plată pentru concedii medicale şi centralizatorul concediilor medicale.

• Întocmeşte şi prezintă spre aprobare programarea concediilor de odihnă pentru anul urmator, 
pe baza propunerilor de la compartimente şi urmăreşte respectarea acesteia.

• Întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţii concedii de odihnă, prime de vacanţă, 
drepturi acordate conform Contractului colectiv de muncă.

• Întocmeşte lunar anexa nr.3a şi anexa nr.3c la Declaraţiile privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către Bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru cele 
trei case de asigurare ( Casa de Sănătate Iaşi, CAST,OPSNAJ).

• Întocmeşte declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
bugetul asigurărilor sociale de stat şi declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a 
obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru aparatul propriu .

• Întocmeşte şi predă în termen rapoartele statistice trimestriale, semestriale şi anuale privind 
numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu forţa de muncă ;



Doctrina administraţiei publice delimitează două accepţiuni ce se pot da noţiunii de politică a 
resurselor umane în acest sector:

• în sens restrâns, se referă la principiile şi regulile după care se realizează încheierea, 
modificarea sau desfacerea contractului de muncă, precum şi obligaţiile personalului din 
administraţia publică;

• în sens larg, cuprinde în plus principiile şi regulile care se referă la realizarea condiţiilor 
necesare a fi create în cadrul autorităţilor administraţiei publice pentru desfăşurarea în 
bune condiţiuni a activităţii personalului salariat. Din acest punct de vedere politica de 
resurse umane are în vedere pregătirea, recrutarea, promovarea şi perfecţionarea 
funcţionarilor publici şi a celorlalţi salariaţi, relaţiile în cadrul autorităţilor administraţiei 
publice şi cu beneficiarii administraţiei, calităţile, stilul şi metodele utilizate de 
conducători specializaţi în administraţia publică.

Se poate afirma că elaborarea unei politici de resurse umane în administraţia publică implică:
• planificarea resurselor umane;
• recrutarea şi selecţia resurselor umane;
• analiza şi evaluarea posturilor;
• salarizarea şi motivarea resurselor umane;
• formarea şi perfecţionarea resurselor umane;
• evaluarea resurselor umane şi gestionarea carierei;
• comunicarea, stilul managerial şi creativitatea funcţionarilor publici.

Reforma în administraţia publică trebuie să conducă la o profesionalizare a activităţii desfăşurate 
în autorităţile publice, precum şi la o schimbare a valorilor şi a modului de acţiune a 
funcţionarilor publici, la dezvoltarea unei concepţii manageriale caracteristice unei administraţii 
publice moderne.

5.2 Managementul proiectelor cu finanţare europeană

Serviciul Proiecte şi Parteneriate îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu necesitatea corelării 
activităţii Consiliului Judeţean Iaşi cu politica europeană de dezvoltare regională, în contextul 
aderării României la Uniunea Europeană şi procesului complex de integrare în structurile europene, 
a prevederilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect 
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, actualizată, pentru utilizarea eficientă 
şi eficace a fondurilor financiare europene pentru dezvoltare durabilă în perioada 2007 -  2013.

Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune reprezintă una dintre priorităţile de grad zero ale 
Guvernului României. Alocarea substanţială de fonduri din partea Uniunii Europene (aproape 20 
miliarde Euro) trebuie valorificată în cele mai optime condiţii, reprezentând o resursă cheie pentru 
dezvoltarea economiei şi societăţii româneşti. Având în vedere faptul că potrivit indicatorilor 
aprobaţi din Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, şi anume absorbţia până în 2015 a 
cel puţin 90% din alocarea disponibilă din fondurile structurale şi de coeziune, sunt necesare din 
partea României eforturi semnificative şi cu caracter permanent, atât din punct de vedere 
financiar, cât şi al resurselor umane şi materiale implicate. Din acest punct de vedere, este 
importantă atragerea şi menţinerea specialiştilor pregătiţi în structurile care gestionează programele 
operaţionale, dar şi a celor care asigură implementarea proiectelor finanţate prin aceste programe la 
nivelul administraţiei centrale.



În prezent prin Serviciul Proiecte şi Parteneriate se gestionează 25 de proiecte cu finanţare 
internaţională de interes judeţean / regional aflate în diferite stadii (cerere de finanţare in elaborare 
sau evaluare/proiecte in implementare -  contracte de finanţare în derulare/ proiecte finalizate aflate 
în etapa de monitorizare).

Proiectele de succes au în mod obligatoriu la bază o echipă de proiect ce stăpâneşte la nivel 
profesional tehnicile şi metodele de management de proiect şi are capacitatea de a le aplica cu 
succes ori de câte ori este nevoie, pe parcursul derulării proiectului.

La nivelul Consiliului Judeţean Iaşi, capitolul investiţii, practic, s-a dublat în anul 2010 faţă de 
perioada 2008-2009. O parte semnificativă de resurse a fost atrasă prin proiectele finanţate din 
fondurile de post-aderare, în principal Programul Operaţional Regional pentru perioada 2007-2013 
(POR 2007-2013).

În anul 2009 au fost finalizate cinci proiecte a căror valoare cumulată s-a ridicat la 1,4 milioane euro 
(fonduri nerambursabile: 1,2 milioane euro). Investiţiile în staţii de epurare, reabilitare de drumuri, 
transfer de cunoştinţe şi know-how sunt doar câteva dintre rezultatele cele mai vizibile ale accesării 
programului PHARE CBC.

În anul 2010, luna decembrie, au fost finalizate şi recepţionate două obiective de investiţii: 
Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi şi Centrul 
Expoziţional Moldova Iaşi - a căror valoare cumulată s-a ridicat la 14,4 milioane euro.

În vederea asigurării sustenabilităţii proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului 
monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi” a fost constituită Asociaţiei „Centrul de Promovare 
Turistica Iaşi”, care funcţionează în incinta Mănăstirii Golia. Activitatea Asociaţiei constă în 
protecţia, conservarea şi promovarea obiectivelor turistice din judeţul Iaşi, în vederea realizării şi 
dezvoltării unui turism sustenabil.

Ansamblului Monument Istoric M ănăstirea Golia este un obiectiv turistic datorită următoarelor 
puncte de atracţie:

- biserica Mănăstirii -  unică în Moldova datorită stilului baroc în care a fost concepută şi 
ornamentată;

- turnul Goliei -  impresionează prin dimensiuni, a reprezentat cea mai înaltă construcţie până la 
construirea Palatului Culturii. La această dată este reabilitat şi deschis vizitatorilor. De 
asemenea, aici sunt organizate o serie de evenimente culturale: concerte, expoziţii tematice;



%
- Casa diaconului Ion Creanga (scriitor) -  reabilitată şi dotată cu obiecte muzeale specifice -  
sunt organizate programe artistice pentru copii, dar deschisă spre vizitare tuturor turiştilor;

- turnurile de colţ -  în două din cele patru turnuri de colţ ale mănăstirii, sunt organizate expoziţii 
muzeale, ce cuprind port popular din zona Moldovei, obiecte executate de meşteri populari din Iaşi 
sau din Moldova, icoane pictate prin tehnica picturii naive, o chilie de călugăr din sec.19, obiecte de 
cult (cărţi religioase) aflate în păstrarea Mănăstirii Golia;

- obiceiuri specifice, reeditate -  în vremea domniilor fanariote, după realizarea cişmelei, în curtea 
mănăstirii se mânca dulceaţă, se bea apă rece de la cişmea şi cafea turcească la nisip. Acest obicei s - 
a relansat prin organizarea evenimentului „Sărbătoarea dulceţei”, în perioada Sărbătorilor Iaşului, la 
care au participat diverşi producători de dulceaţă, conserve şi produse apicole din România şi 
Republica Moldova.

Centrul Expoziţional este amplasat în zona CUG, în Şos. Nicolina nr. 141, şi are o suprafaţă utilă 
10.300 mp, distribuită pe trei corpuri principale. Suprafaţa destinată manifestărilor expoziţionale 
este de peste 8.000 mp. Centrul dispune de săli de conferinţe, spaţii expoziţionale, spaţii pentru 
incubarea unor start-up-uri în domeniul serviciilor de organizare târguri, marketing şi comunicare, 
alături de spaţii administrative şi de depozitare.



Tot la nivelul anului 2010 a fost finalizat şi primul obiectiv de investiţii finanţat din fonduri post -  
aderare: Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităţi. Valoarea totală a proiectului este 
de 3.498.348,38 lei. Rezultatele proiectului:

■ 1 Centru social reabilitat/ modernizat/extins/echipat, format din:
■ Centru de zi cu 3 Ateliere ocupaţionale pentru persoane cu dizabilităţi psihice şi mentale
■ Centru de pregătire profesională iniţială şi continuă ;
■ 35 de persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii sociale reabilitată/ 

modernizată/ extinsă/ echipată;

Consiliul Judeţean Iaţi derulează, în prezent, 5 proiecte cu finanţare europeană. Fac subiect al 
investiţiilor şcoli speciale din judetul Iasi, infrastructura rutieră, infrastructura de sănătate.

1. Reabilitarea si modernizarea 
drumului de interes regional DJ 208, 
limita judeţului Neamţ -  Iaşi - limita 
judeţului Suceava -  16,25 mil. Euro. 

Se vor reabilita 41,52 km, prin 
localităţile Mircesti, Halaucesti, 
Mogosesti - Siret, Stolniceni Prajescu, 
Valea Seaca si Lespezi.

2. Reabilitarea si modernizarea 
drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi- 
Vaslui -  18, 7 mil. euro;

Se vor reabilita 37,98 km.
3. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 

282B Iaşi -  Botoşani -  18,3 mil euro;
Se vor reabilita 37,763 km, pe traseul Ţigănaşi -  Vlădeni -  Şipote -  Plugari.
4. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi -  8,2 mil. euro:

Proiectul are ca obiective specifice consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea a 5 unităţi 
şcolare de învăţământ special în judeţul Iaşi, în localităţile Iaşi şi Tîrgu Frumos, respectiv 

Şcoala Specială „Constantin Păunescu”
Şcoala Specială Târgu Frumos;
Grupul Şcolar „Ion Holban”;
Şcoala de Arte şi Meserii Specială „Trinitas”;



Liceul pentru elevi cu deficienţe de vedere „Moldova”.

5. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Ioan Iaşi- 0,75 mil.euro.

În cadrul Programul Operaţional Comun România -  Ucraina -  Republica Moldova 2007-2013 au 
fost depuse 3 proiecte în anul 2009. Următoarele proiecte au fost aprobate şi incluse pe lista de 
rezerva:

• Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate, Localitatea Belceşti, 
Judeţul Iaşi -  1,10 mil euro

• -Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate, Localitatea 
Ţibăneşti, Judeţul Iaşi 1,17 mil euro

Proiectul:
• Transagropolis -  Parc Agroindustrial -  in val. de 4,40 mil euro a fost aprobat, 

contractul de finanţare urmînd să fie încheiat în primăvara acestui an (2012). Proiectul 
îşi propune crearea unei reţele a producătorilor agricoli şi din industria alimentara şi 
realizarea unei infrastructuri de afaceri de tip depozit, piaţa de gros, depozit de frig, în 
comuna Leţcani.

Trei cereri de finanţare au fost depuse în anul 2010 pentru reabilitarea şi dotarea unor ambulatorii, în 
cadrul POR 2007-2013, axa 3.1. Următoarele proiecte au fost aprobate si incluse pe lista de rezerva:

• Ambulatoriul de specialitate obstetrică şi ginecologie Cuza Vodă Iaşi -  2, 04 mil. euro;
• Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi-2,41 mil. 

euro
• Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă Prof. Dr. Nicolae Oblu Iaşi - 1,49 

mil. euro;

Proiecte aflate în pregătire:
> Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi derulat prin Programul 

Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), prioritatea 2, cu o valoare estimativă de 67 mil 
euro.

În luna aprilie 2012 va fi finalizată documentaţia aferentă Aplicaţiei de finanţare 
Infrastructura propusa prin proiect:

❖ Extinderea depozitului ecologic existent la Tutora (Subcompartimentul 3 al celulei 
1);

❖ Extinderea staţiei de sortare existente;
❖ Construirea unei staţii de tratare mecano - biologică.
❖ Închiderea depozitelor neconforme: Paşcani, Harlau, Tomeşti
❖ Realizarea a unei staţii de transfer şi sortare la Ruginoasa
❖ Realizarea unei staţii de transfer la Baltati
❖ Achiziţie de echipamente şi dotări specifice.

> Reabilitarea Mănăstirii Golia -  Etapa II: sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere, Domeniul 
major de intervenţie 1.1.„ Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul poli de creştere”; 
valoare estimativă: 6 mil euro.



Proiectul se încadrează într - un context strategic mai amplu al autorităţilor publice locale şi 
judeţene de reactivare a oraşului Iaşi ca destinaţie turistică printr - un complex de măsuri care au 
cuprins atît formularea unor direcţii strategice de acţiune, cât şi propunerea şi implementarea de 
proiecte.

Din fiecare proiect implementat au fost învăţate lecţii de bună practică şi s-a încercat corectarea unor 
deficienţe de tipul:

❖ întârzieri în atribuirea contractelor de lucrări;
❖ modificări ale legislaţii şi instruirea echipei de implementare în aplicarea acestor noi 

prevederi;
❖ deficienţe în capacitatea de pregătire a inginerilor constructori şi a diriginţilor de şantier;
❖ resurse financiare insuficiente pentru derularea contractelor (în special în cazul execuţiei 

lucrărilor).

Un alt element cu potenţial de risc în faza de implementare a proiectelor finanţate din fonduri 
structurale este frauda, explicitată prin corupţie, conflict de interese nedezvăluit, licitaţii fraudate, 
achiziţii publice nejustificate, divizarea contractelor, suplimentarea valorii lucrărilor şi nu în ultimul 
rând costuri de muncă suportate fraudulos (posibilitatea de a pretinde muncă falsă, direct sau 
indirect). Nu au existat suspiciuni de fraudă în proiectele implementate de Consiliul Judeţean Iaşi.

Gestionarea ineficientă, managementul public autocrat, birocraţia rămân atributele administraţiilor 
publice locale atâta vreme cât nu va exista coerenţă în politicile publice. Inconsistenţa şi 
neprofesionalismul în abordarea pur politicianistă a problemelor de dezvoltare locală amplifică 
riscul politic cu efecte negative asupra absorbţiei fondurilor structurale.

Considerăm că, sunt necesare eforturi susţinute din partea tuturor părţilor implicate în 
implementarea proiectelor pentru a garanta atingerea obiectivelor propuse.

5.3 Auditul public intern

În România activitatea de audit public intern este reglementată de Legea nr.672/2002 privind 
auditul public intern şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.38/2003 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Aceste reglementări impun obligaţia fiecărui ordonator de credite să înfiinţeze o structură de audit 
intern în subordinea directă a acestuia cu rolul de a da asigurări şi consiliere conducerii pentru 
buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice.

În sfera de cuprindere a activităţii de audit sunt incluse:
■ angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv 

din fondurile comunitare;
■ plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
■ vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau 

al unităţilor administrativ-teritoriale;
■ concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale;



■ constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 
creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

■ alocarea creditelor bugetare;
■ sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
■ sistemul de luare a deciziilor;
■ sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
■ sistemele informatice.

În cadrul C.J. Iaşi obiectivele auditului sunt formalizate într-un document numit ’’Obiectivele 
calităţii pentru Serviciul de audit public intern” şi vizează:

• Gestionarea mai bună a riscurilor;
• Asigurarea unei mai bune administrări a patrimoniului;
• Asigurarea unei mai bune monitorizări a conformităţii cu regulile şi procedurile existente;
• Asigurarea unei evidenţe contabile şi a unui management informatic fiabile şi corecte;
• Îmbunătăţirea calităţii managementului, a controlului şi auditului intern

Aşa cum activitatea de audit contribuie la îmbunătăţirea tuturor activităţilor evaluate, tot aşa este 
necesară existenţa unui instrument care să realizeze şi îmbunătăţirea acestei activităţi. Acest 
instrument este reprezentat de Programul de asigurare şi îmbunătăţire a activităţii de audit public 
intern. Responsabilitatea elaborării şi implementării Planului revine şefului structurii de audit 
respectiv auditorilor, iar evaluarea rezultatelor se realizează atât din interiorul serviciului cât şi din 
exterior (prin U.C.A.A.P.I şi Curtea de Conturi).

Produsul activităţii de audit este Raportul final şi orice acţiuni de îmbunătăţire vizează 
caracteristicele acestuia : claritatea, obiectivitatea, fundamentarea riguroasă, relevanţa, elaborarea în 
termen.

Activitatea de audit trebuie permanent îmbunătăţită prin:
• Îmbunătăţirea comunicării cu preşedintele C.J. Iaşi, cu structurile auditate, şi comunicarea în 

cadrul serviciului de audit public intern;
• Îmbunătăţirea raportului de audit public intern;
• Îmbunătăţirea organizării activităţii de audit public intern.

Prin activitatea sa, Serviciul de audit public intern oferă serviciilor din cadrul aparatului de 
specialitate şi entităţilor publice subordonate o opinie independentă şi obiectivă menită să 
perfecţioneze activităţile auditate.
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Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat 
de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi 

co-finanţat de statele participante în program.
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Proiectul transfrontalier “Management performant şi eficienţa administrativă” implementat de 
Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi (România) şi ONG  Business 
Consulting Institute (Republica Moldova), ”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul 
Operaţional Comun România -  Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3, 
Promovarea activităţilor de la om la om; Măsura 3.1 Sprijin pentru administraţia locală şi 
regională, pentru societatea civilă şi comunităţi locale.

Cod proiect: MIS-ETC: 913
Perioada de implementare: 31 martie 2011 -  31 martie 2012.
Conţinutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

“Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis, treptat, să-şi unească 
cunoştinţele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit 
împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea 
culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a 
realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sa le”.

Com isia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene.
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responsabilitatea Consiliului Raional Soroca şi a partenerilor proiectului şi nu reflectă în mod necesar poziţia 
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România-Ukraina-Republica Moldova 2007-2013.
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